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EL SR. PRESIDENT:

Ara, senyors i senyors diputats, com vostès saben la casa ha
preparat un bufet que està a la seva disposició, d’una forma
rotatòria i segons la seva comoditat, els que puguin anar-hi que
hi vagin i els altres continuam el debat.

Passam al debat número 3 de totalitat i globalitat secció 12,
Conselleria de Turisme i empresa pública 81, Institut Balear de
Turisme i l’empresa de dret públic 91, Institut d’Estratègia
Turística de les Illes Balears.

En primer lloc, passam a la defensa conjunta de totes les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i
Els Verds. Té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Senyores i senyors diputats que aguanten aquí i que no han
anat a dinar en aquest moment, començaria dient que avui és
dimarts, són les 14.53, som a la Sala de les Cariàtides i el Sr.
President del Govern encara no ha donat explicacions.

Dit això, jo trauria un diari, un diari que es publica aquí,
l’edició d’avui, i no l’he obert per les primeres pàgines, no és
per treure informació de la que ve en portada, però em ve bé
per parlar de turisme perquè hi ha la foto de la celebració dels
membres de la conselleria i hi ha uns titulars que dic que em
vénen bé, diu “el pròxim govern haurà d’elaborar un pla
estratègic de turisme”, diu “ treballam per aconseguir millors
condicions laborals” dit pel conseller de Turisme i recollit per
la premsa, supòs que no hi ha cap querella contra aquesta
informació i, per tant, és de fiar. 

Em va bé per començar a parlar-ne perquè jo crec que aquí
estan reunides algunes de les qüestions fonamentals que ens
porten a fer l’esmena de totalitat. El pla estratègic s’haurà de
fer en el futur, no s’ha fet, no s’ha aprofitat aquesta legislatura,
es treballarà per millorar les condicions laborals, però també ho
posen en futur, també haurà de ser el pròxim govern, del tot
inclòs -que ha estat un tema recurrent en aquesta legislatura i
que era una promesa del president del Govern- ja no se’n parla.

Bé, ja dic, aprofitant aquestes declaracions del mateix
conseller, nosaltres pensam que en molts de sentits hem perdut
una legislatura, hem perdut una temporada excepcional, amb
unes condicions favorables cap el turisme de les nostres illes
que difícilment es repetiran en el futur perquè si tenim en
compte la millora de la situació econòmica alemanya, el
creixement del turisme espanyol, que moltes vegades omplien
buits que han deixat els mercats tradicionals, però també a
causa d’una millora espectacular de les comunicacions de les
nostres illes amb la península. 

El fet que ja s’hagi superat definitivament la crisi turística
mundial com a producte dels esdeveniments que hi va haver
anys passats, ja dic, fan una situació excepcional, però, a més,
encara la crisi de les destinacions turístiques competidores. Per
diversos motius tota la Mediterrània oriental ha perdut turisme
enguany per qüestions de seguretat, ja sigui la crisi provocada
per les caricatures de Mahoma, els atemptats a Egipte i a altres

llocs o el grip aviària a Turquia que va fer que s’anulAlassin
quantitats de reserves cap a aquell país. 

Hi ha informacions que parlen del 30% de pèrdua de
turistes a aquestes destinacions que són competidores nostres
i que bàsicament s’han desviat cap a la Mediterrània occidental,
cap a les costes espanyoles, ja sigui Marbella, Andratx o altres
llocs de la costa. Però, així i tot, amb aquesta situació no s’ha
abordat cap dels problemes estructurals del model turístic.
Problemes que se solen posar damunt la taula i solen estar molt
d’actualitat i dels quals se’n torna a parlar en els anys de crisi,
però en els anys en què hi ha una situació bona, favorable,
s’obliden i no s’actua sobre aquests problemes estructurals, no
s’aprofiten els anys, que nosaltres pensam que s’haurien
d’aprofitar, quan les condicions són favorables. Creim que no
s’ha actuat sobre la millora de les zones turístiques, que se
segueix augmentant la massificació d’aquestes zones i és una
de les principals crítiques que es fan per part dels nostres
visitants. Al contrari, creim que la nova balearització a través
de les obres públiques i a través de la urbanització de grans
extensions de territori augmentaran aquesta massificació. 

Per una altra banda, sembla que l’únic objectiu de la
conselleria és aconseguir un major nombre d’entrades per als
nostres aeroports i es felicita quan, com ha passat enguany,
s’aconsegueix aquest objectiu. Bé, és cert que han arribat més
turistes, això és evident, però també és evident, creim nosaltres,
que cada vegada les estades són més curtes, que el poder
adquisitiu és menor i que la concentració en temporada alta
continua sent exagerada. També creim que allò que augmenta
de manera extraordinària és el turisme residencial, en detriment
del turisme hoteler amb els efectes que estan prou estudiats i
són coneguts per part de tothom, efectes negatius que té aquest
fet.

Altres qüestions que ens preocupen i que creim que no
s’han millorat, sinó que anam a pitjor, són el repartiment dels
beneficis generats pel turisme o les condicions laborals que el
mateix conseller reconeixia que són dolentes. Per exemple, els
salaris del sector turístic a les nostres illes són els més baixos
dels diversos sectors, això, tenint en compte que el conjunt de
salaris també estan per sota de la mitjana estatal.

Per altra part, sectors importants de comerç de les zones
turístiques i d’oferta complementària han denunciat que aquesta
temporada ha estat pitjor que la passada que ja va ser una
temporada dolenta. No estic dient que sigui una generalitat,
però sí que afirm i és públic i notori, que a diverses zones als
sectors importants, ja dic, han passat aquestes coses.

En definitiva creim nosaltres, que allò que no aconseguim
és que el turisme sigui una activitat sostenible, de la qual se’n
beneficiï el conjunt de la població. Al contrari, cada vegada és
més insostenible, han d’arribar cada vegada més turistes per
obtenir els mateixos guanys, o guanys semblants. Això vol dir
més infraestructures sobredimensionades que per altra part
s’han de sufragar mitjançant els imposts dels ciutadans de les
illes perquè es va renunciar en el seu moment de manera
errònia, entenem nosaltres, a l’ecotaxa. I el repartiment dels
beneficis també es fa d’una manera molt diferent, segons siguin
els sectors.
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Pel que fa a la desestacionalització. Jo crec que és poc més
que un eslògan i en tot cas aquest eslògan ha servit per fer de
repartidora de subvencions, moltes vegades fent clientelisme i
afavorint els municipis governats pel PP. Pensam que només hi
ha hagut un simulacre de diàleg social, la mesa del turisme es
deixa també per al futur. La impressió dels diferents agents que
han participat en la mesa del turisme ha estat ben diferent que
la valoració que es feia de la conselleria. I el tot inclòs, a pesar
de les promeses del seu moment, de les comissions, ponències
i comitès de savis, tampoc s’ha actuat sobre ell. Creim que no
hi ha voluntat d’actuar, s’ha deixat perdre voluntàriament
aquesta temporada, però el conjunt de la legislatura, perquè sí
hi ha una actitud submisa de cara a les cadenes hoteleres que
practiquen aquesta modalitat.

Hem tengut..., jo sé que al Sr. Conseller no li agrada que ni
parli, però aquesta legislatura teníem un producte estrella, la
targeta verda. Jo li preguntaria si està en condicions en aquest
moment de dir-nos si sap quants de turistes han comprat la
targeta verda? Jo li preguntava un dia els que l’havien activat.
Bé, com que diu que n’hi ha molts que la compren només per
als beneficis ambientals i no per a altres qüestions, si sap els
turistes que l’han comprada. Les enquestes que s’han fet en els
hotels, que en tenen paquets, és que no n’han venut ni una sola.
Jo sé les enquestes que han fet els diferents mitjans de
comunicació, m’imagín que la conselleria té més informació de
la que tenc jo.

Bé, per altra part entenem que la diversificació turística no
va endavant, que no es busquen noves vies. També entenem,
s’ha encès el llum vermell, pensava que tenia més temps. Bé,
tampoc la recerca de nous mercats, la diversificació de mercats
no s’ha aconseguit, seguim depenent bàsicament del turisme
alemany, que ha funcionat molt bé aquesta temporada, i dels
mercats tradicionals. I crec que no s’ha aconseguit una
diversificació de mercats, a pesar de què s’han fet alguns
esforços especials, com és l’esforç que s’ha fet especialment a
Rússia, però no sé si es corresponen a resultats a tota la
dedicació que s’hi va tenir, bé ja sigui amb els viatges d’aquest
Govern actual, o bé sigui amb la contractació de traductora de
rus que vàrem tenir a l’anterior Govern del President Matas. 

Bé, aquests són els motius, o alguns dels motius, de la
nostra oposició a la gestió i al pressupost de la Conselleria de
Turisme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Seguidament passam a la
defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista a les seccions incloses
en el debat. Per la qual cosa té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. És
evident que en un sol debat haurem de fer un repàs molt
superficial de tots els temes que afecten el pressupost de
turisme. Bàsicament la nostra defensa de l’esmena a la totalitat

de la secció 17 i les seves empreses públiques és perquè no
hem trobat cap novetat destacable respecte els anteriors
pressuposts i sobretot hem fet comptes i una comparació en el
pressuposts de tota aquesta legislatura i podem dir que fins i tot
en 4 anys no han arribat, ni tan sols, a la xifra que hi havia a la
del 2003, en el primer pressupost que va gestionar durant mig
any aquest Govern.

Per part del seu responsable i titular de la consellera, el Sr.
Flaquer, ja se varen qualificar a la seva compareixença de
pressuposts continuistes i la veritat és que li hem de donar la
raó. Des de la pròpia conselleria no s’han molestat a fer ni una
sola proposta nova. Crec que continuen exactament igual, sense
afrontar uns problemes que sense cap dubte té el sector turístic
i creim que per part de la conselleria i del Govern en general,
estan instalAlats a la comoditat que els dóna una època de
bonança i que actualment els vents els bufen a favor. Per tant,
ja està bé així i no fan absolutament res perquè segurament, no
voldríem que fos així, però potser que venguin èpoques que no
siguin tan favorables a un sector que hem qualificat tots
d’estratègic a les Illes Balears.

Com ha dit el Sr. Ramon, nosaltres coincidim amb aquest
argument, pareix ser que l’únic objectiu de la conselleria és
poder entrar en el Llibre Guiness del nombre de turistes que
han vengut. Com més turistes millor va la indústria. Però
després resulta que no han pogut fer un Pla estratègic, diuen
que és necessari que se faci un Pla estratègic, tal com diuen els
mitjans de comunicació avui mateix, però ho deixen per a la
pròxima legislatura. El que ja veim que és habitual, tota aquesta
legislatura s’ha vist, són les propostes que se fan, el President
sol aprofitar la World Travel Market cada any per fer propostes
noves, anuncia que se faran coses any rera any, supòs que hi ha
un ambient d’eufòria i s’inspira en aquesta gran fira. Però
després veim que aquestes propostes que fa el vent les se’n du.
Estic parlant de la Llei del tot inclòs, estic parlant dels bons
resultats que la targeta verda havia de donar. La podem criticar
perquè no ho sabem i jo sense informació m’estim més no
abordar un tema que no conec. No hem tengut la informació
sobre els resultats que està donant la targeta verda.

Després també va anunciar un gran pacte per al turisme. Pel
que hem vist, fins ara, fa pocs dies també vàrem veure en els
mitjans de comunicació, que la mesa per al turisme no ha donat
massa resultats, els sindicats se queixaven de què no hi havia
uns objectius complits. Per cert, aquesta mesa ja està liquidada,
ja no se tornarà reunir i fins a la pròxima legislatura no se veurà
res més. I la darrera novetat d’enguany ha estat que se posarà
un marxa un Pla de diversificació. A mi m’agradaria saber en
què consistirà aquest Pla de diversificació, m’agradaria que
s’expliqués. Què és el que farà? Quines novetats durà a la
política turística aquest Pla de diversificació? I sobretot el que
m’agradaria saber, ja que parlam de pressuposts, és on el
pressupost per posar en marxa aquest pla. 

Tal vegada s’aprofitin actuacions passades, com intuïm,
crec que vaig llegir entre línies d’aquesta notícia, que se
potenciaran les infraestructures culturals i esportives que s’han
posat en marxa mitjançant un pla que se va anomenar de
desestacionalització turística, una sola convocatòria de
subvencions durant tota aquesta legislatura i que se va convocar
l’any 2004, ha estat única. I aquestes infraestructures, moltes
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d’elles, encara no estan acabades i algunes d’elles ni tan sols
s’han començat. Hem vist també pels mitjans, ens fiam dels
mitjans nosaltres, que alguns ajuntaments corren i donen ordres
ràpides per poder posar alguna primera pedra, com pugui ser el
famós Auditori de Manacor. No han posat ni la primera pedra.
Bé, en aquest pressupost no hem vist, ni sabem on és la partida
per posar en marxa aquest Pla de diversificació. Crec que ni tan
sols hi ha idees per aconseguir aquesta diversificació. Si com
va dir, s’ha de posar en marxa el gener, la veritat és que no
sabem com s’ho faran per posar-lo en marxa.

Un altre projecte que any rera any, tampoc no és cap
novetat, però any rera any s’anuncia, el Palau de Congressos.
Ara pareix ser que també se posarà la primera pedra i hi ha
500.000 euros per posar la primera pedra. Creim que el
pressupost és ben minso i sobretot, el que haurem de tenir és
molta paciència i esperar uns anys per veure el rendiment que
dóna.

I un altre tema que jo voldria tractar, és una proposta
potent, jo crec que és la més potent de totes les que ha anunciat,
és la reconversió de la Platja de Palma. També és un projecte
que envolta fa anys, no és nou, però no acaba de partir. És un
projecte en el qual hi ha moltes institucions implicades, de
complicada execució i un projecte que els seus objectius únics
són millorar la imatge, desenvolupar equipaments esportius,
socials i realitzar actuacions urbanístiques. I mitjançant tot això
se pretén una reconversió integral. Aquest projecte no marca
quin ha de ser el futur de la Platja de Palma, ni el model turístic
que se pretén. Fa un seguit de propostes concretes, però no hi
ha un diagnòstic clar. Tampoc no hi ha consignació
pressupostària, és un producte estrella que no té consignació
pressupostària. Una mica estrany tot això.

També un altre tema que va arrossegant any rera any és la
restauració i la posada en marxa de la finca de Son Real.
Enguany sí que hi ha una dotació una mica més significativa
que els altres anys i és de 500.000 euros. Però ha costat molt
posar en marxa aquesta finca que hauria de servir com
emblema per a una vertadera diversificació i per
desestacionalitzar un sector d’aquest turisme que ve a l’estiu i
si se posés en marxa i en valor sí que durant l’hivern s’hi
podrien fer visites que tots desitjam.

Tampoc no veim cap partida per a la rehabilitació de zones
turístiques degradades, n’hi ha moltes, no tan sols hi ha la
Platja de Palma, n’hi ha moltes més. La veritat és que no hem
vist res més.

El pressupost en general de la Conselleria de Turisme per
al 2007 arriba quasi als 56 milions d’euros. És veritat que hi ha
hagut una pujada significativa respecte l’any passat, ara
s’acosten eleccions i s’ha de fer veure que ens preocupam per
segons quines coses. Però després de tres pressuposts a la
baixa, no veim que hi hagi hagut una correspondència amb els
augments del pressupost de Turisme. He fet comptes, com li he
dit abans al Sr. Conseller, i el pes de la Conselleria de Turisme
ha minvat respecte a pressuposts anteriors. L’evolució
pressupostària d’aquests 4 anys, el pressupost general, ha
passat d’1.796.000 euros a quasi els 3.000 milions d’enguany.
O sigui, hi ha hagut un increment d’un 166% aproximadament
en el pressupost total de tot el Govern. En canvi, en el

pressupost de la Conselleria de Turisme, ni tan sols arriba al
pressupost del 2003, és un parell de milions inferior al del
2003. I el pes que té el pressupost de la Conselleria de Turisme
dins el total del pressupost és un 1,85% del pressupost. És un
pressupost insuficient, no dóna respostes a les mancances del
sector, un sector que tots hi hem coincidit en anomenar-lo
estratègic per a l’economia de les Illes Balears.

I ara passaré a fer un repàs ràpid de les esmenes parcials
que hem presentat i que se podrien agrupar en diferents blocs.
Un primer seria referit a les esmenes presentades a la modalitat
del tot inclòs. Tot i que en aquesta legislatura se n’ha parlat
molt, creim que no s’ha abordat el tema amb decisió. Nosaltres
proposam mitjançant les nostres esmenes, afrontar de veres els
problemes i les conseqüències negatives que provoca aquesta
modalitat damunt l’oferta complementària i proposam que se
faci una regulació basada en paràmetres de qualitat. A la
vegada proposam la creació d’un segell de qualitat específic
per a aquesta modalitat. Creim que no se pot fer el mateix
tractament en altres establiments turístics que no tenen aquesta
modalitat i nosaltres el que volem és que se faci un segell
específic. És el mateix Govern el que ho ha anunciat, no som
nosaltres que ens ho inventam, però està englobat dins tots els
segells de qualitat de tota la resta d’establiments turístics.

Nosaltres també demanam que se faci un Pla específic de
suport a l’oferta complementària, a les ofertes allà on hi ha
major incidència del tot inclòs. Evidentment aquesta modalitat
té un major percentatge d’establiments que ho practiquen a
unes zones determinades més que a les altres. Per tant, els
sectors més afectats de l’oferta complementària són allà on hi
ha més tot inclòs i menys allà on hi ha menys hotels de tot
inclòs. Per tant, s’hauria de cuidar que l’oferta complementària
no se ves molt perjudicada.

Un altre aspecte que volem millorar és el de la
diversificació, com ja he anat parlant durant aquesta breu
intervenció meva. Els he dit abans que no hi havia massa idees
noves i tal vegada que amb la colAlaboració de la societat civil
s’ajudés a la Conselleria de Turisme a treure productes nous i
productes que ajudessin a la diversificació i a la
desestacionalització. Per això proposam que se treguin
convocatòries de subvencions adreçades a ajuntaments i entitats
sense finalitat de lucre per fer activitats culturals i esportives
que ajudin a aquesta diversificació. I sobretot que s’incideixi
que aquestes activitats se facin en temporada baixa.

Una altra preocupació que compartim amb el Sr. Conseller
és la qualificació i el grau de formació dels treballadors del
sector turístic. A la presentació del Libro blanco de los
recursos humanos del sector turístico de España, que va editar
i presentar aquí Exceltur, el Sr. Conseller va assenyalar i va dir
que tenia molta importància treballar conjuntament per a la
dignificació del sector turístic. Crec que per aconseguir aquests
objectius que compartim, ja ho he dit, fan falta recursos i...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Diputada.

LA SRA. VADELL I FERRER:
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Ja acab Sr. President. No hem trobat cap increment
significatiu de les partides de la conselleria que ajudin a donar
aquest plus als treballadors del sector turístic per aconseguir
aquesta dignificació que deia el Sr. Conseller. 

I finalment, una esmena que si s’aprova, demanam una
especial atenció a aquesta esmena, contribuiria a una millora
substancial d’una zona turística degradada, de la qual ja he
parlat, la Platja de Palma. En aquesta zona s’ha de fer una
intervenció integral, però aquesta intervenció integral permet
urbanitzar una zona natural, una zona humida que quedarà
bastant tocada, Ses Fontanelles. Ses Fontanelles és la darrera
zona humida del Prat de Sant Jordi i mitjançant aquesta
intervenció urbanística se degradarà...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, per favor.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Només dir que no té cap sentit que a una de les zones
turístiques més massificada de l’illa s’afegeixi una oferta
comercial, d’oci i turística perquè suposarà a contribuir a la
saturació de la Platja de Palma. Hem fet una afectació a aquesta
partida perquè no sabem quins beneficis ha tengut la targeta
verda, si ho haguéssim sabut tal vegada haguéssim fet una
imputació als beneficis de la targeta verda perquè creim que és
un dels objectius d’aquests ingressos que s’han d’obtenir, la
compra de terrenys naturals per donar un valor afegit a l’oferta
turística de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Finalment passam a la defensa conjunta de
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista a les
seccions incloses en el present debat. Per la qual cosa té la
paraula el diputat Sr. Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Intentaré
fer un debat una mica lleuger i no en el sentit de què no hi hagi
contingut, perquè en aquestes hores i en aquests moments ens
podem tirar cap a l’avorriment. Intentaré que no ens avorrim.
Jo li diria al Sr. Conseller que aquests pressuposts fallen per la
major. És a dir, fallen en un aspecte essencial i ja ho deia la
portaveu que m’ha precedit. Aquests pressuposts, després de 4
anys de legislatura, resulta que són inferiors al darrer
pressupost de la darrera legislatura. A la comissió ja li vaig dir
que això era significatiu d’una trajectòria. Jo crec que són
inferiors essencialment per una qüestió, qüestió que a més vostè
hi està d’acord crec, perquè de vegades n’hem parlat i ho hem
debatut. Vostès varen renunciar a una font d’ingressos
importantíssima que li permetia fer inversions en matèria
turística per diversificar el producte i per millorar allò que és
l’entorn i el medi ambient.

Vostès varen deixar aquesta font, jo crec que més aviat no
per criteri propi per una qüestió profundament raonada, des

d’un punt de vista de política turística, sinó per pressions d’un
entorn i uns acords previs a allò que era la campanya electoral.
Ho dic perquè a la legislatura anterior ja hi havia un document
en què també s’intentava per part del Partit Popular dur a terme
una proposta d’aquest tipus. I clar, vostès renuncien a aquests
ingressos i cerquen alternatives. Jo li recordaré una vegada més
que vostè, pocs dies d’estar al Govern, se’n va a Alemanya a
Hannover i diu: “farem una fundació amb 42 milions d’euros”.
Eren els 42 milions d’euros que tenien previst recaptar a través
de l’ecotaxa. Aquesta fundació no existeix i a bombo i platerets
presenten una targeta verda. Targeta verda que també li record,
tant a la presentació que va fer el president Matas a Fitur, com
a la presentació que varen fer els tres consellers aquí a
Mallorca, l’objectiu essencial era recaptar recursos per fer
inversions mediambientals. Targeta verda que al cap del temps
resulta que no ha recaptat recursos, més aviat el contrari, costa
doblers a l’hisenda pública i que al final, no ho entengui
malament, és un element ridícul, o que s’ha ridiculitzat a través
de diferents opinions, ha aparegut de vegades als mitjans de
comunicació i que s’assembla més al timo de la estampita que
no una proposta seriosa per part del Govern.

Clar, tenim un pressupost que és inferior al darrer
pressupost de la legislatura anterior, essencialment per la
incapacitat d’aquest Govern de trobar solucions i fer propostes
serioses per recaptar els recursos que se varen deixar de
recaptar. Només per aquesta incapacitat se tenen uns
pressuposts inferiors. En contrapartida vostè sempre ha
justificat aquesta situació que havien augmentat la promoció i
aplicat la transversalitat. He mirat la promoció i no només la
memòria d’aquest any sinó dels altres anys i m’he fet una
pregunta i què han fet de més amb tots aquests recursos que
diuen que tenen? Han fet més fires? No, essencialment no han
fet més fires, a fires especialitzades ja s’hi anava, s’ha anat a
fires que se va normalment. Per tant, no. S’han fet més
presentacions? Per ventura menys que abans. Més campanyes?
Campanyes de televisió ni una. Campanyes pròpies? Poquetes.
Les campanyes les ha fet Turespaña. Estudis de mercat? Han
desaparegut els estudis de mercat. És a dir, què han fet de més
amb aquests recursos que diu que vostè ha augmentat? Com no
sigui donar més doblers als majoristes de viatges, que no ho sé.
Però sobretot una altra qüestió, donar subvencions milionàries
a empreses privades que se dediquen torneigs de golf i que a la
vegada la subvenció li permet fer un camp nou, fer una carpa
i a la vegada aquesta carpa serveix per fer competència
deslleial als altres empresaris del sector de la restauració
d’aquella zona. A la carpa hi fan festes, bodes i batejos. Però
tots sabem a què ens referim, hi fan festes fins i tot del Govern.

És a dir, l’únic que han fet de més és donar aquestes
subvencions a empreses privades, que el seu mèrit essencial és
haver estat centre de conspiració de la dreta d’aquestes illes. Si
qualsevol altra empresa tengués garantits 4.500 milions de les
antigues pessetes, com té garantit aquesta empresa, hauria
pogut optar i negociar el dret de la PGA. Ja vàrem parlar en un
moment de què aquí s’estava utilitzant el sistema Llucmajor. És
a dir, cream l’exclusivitat d’un, li ho propiciam i després, com
que té l’exclusivitat li donam els doblers. Això és l’únic que
s’ha fet en promoció de més.

O encara pitjor, una cosa que encara me preocupa més i és
que de tot aquest embalum s’ha fet aquesta legislatura una
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imatge frívola d’allò que és la promoció turística exterior. S’ha
donat una imatge frívola a través de tota una estratègia, jo crec
que equivocada i ens ha duit a aquests resultats. Ja n’hem parlat
aquí en aquesta cambra, se’ns dóna el cas recent de què el Bild,
4 milions d’exemplars diaris, publica l’existència de turisme
sexual a les Illes Balears i nosaltres tenim un Govern que ha
frivolitzat la imatge exterior i està incapacitat de poder
contrarestar aquesta imatge negativa de Bild. Tenim el mateix
diari i altres rotatius d’Europa que estan publicant el cas de la
corrupció a Andratx. I com que tenim un Govern, que a més de
ser amant de la construcció, no sabem quin grau d’implicació
té, és a dir, no sabem si s’atura en el director general o va més
amunt que el director general, està incapacitat per defensar la
imatge negativa que en aquests moments estan donant dins els
mercats europeus. I per tant, tenim un Govern que no ens
serveix per una falta de credibilitat.

L’altre aspecte, la transversalitat. La transversalitat, sempre
ens posen dos exemples, l’exemple de la neteja del litoral, molt
bé, correcte, ho fa la Conselleria de Medi Ambient. Amb quins
recursos? Els dos primers anys amb recursos de l’ecotaxa, els
altres anys no ho sabem perquè els recursos de l’ecotaxa han
desaparegut dins aquestes vies de la Conselleria d’Hisenda,
però els dos primers anys amb els recursos de l’ecotaxa. I
l’altra qüestió, qualitat d’aigües. No faltaria més que un Govern
no se dediqués a millorar la depuració, etcètera i tot el que fa
referència a aigua. L’únic element de transversalitat que
nosaltres anotam a la Conselleria de Turisme és més aviat tot
el contrari, que la Conselleria de Turisme està donant la cara
per altres actuacions. Com és el cas del programa de
desestacionalització que posam en marxa. Reconegut pel
mateix conseller, se va fer un programa de desestacionalització,
segons li demanaven els ajuntaments i resulta que se va fer un
programa de desestacionalització amb camp de futbol a
Marratxí, camp de futbol 7 a Campanet i que no serveixen per
desestacionalitzar. O feim un altre programa com és el de rutes
cicloturístiques, hi posam el cartell i resulta que la ruta
cicloturística no existeix, són clots. Les seves rutes
cicloturístiques avui per avui estan foradades. Per tant, crec que
més que transversalitat és imposició per part d’altres
institucions cap a la seva. 

De totes maneres allò que no s’ha abordat durant aquesta
legislatura, ni aquests pressuposts són capaços d’abordar-ho
amb aquesta manca de recursos, són els problemes que varen
ser motiu de la mesa de turisme. La mesa de turisme a la
documentació que ens varen presentar en el seu moment, deia
que era obrir un procés de reflexió amb la finalitat d’arribar a
un acord social que permeti garantir el futur econòmic i
socialment estable per a les Illes Balears. Arribam a finals de
legislatura i ja ha tancat per vacances, per vacances fins després
de les eleccions.

Mesa de Turisme, ha estat incapaç de fer ni un sol estudi del
turisme residencial, del qual ja no en parlaré perquè ja m’estic
passant del temps, però que és un tema cabdal per a aquestes
illes i per a la nostra economia.

No ha donat ni una sola passa endavant en el canvi d’ús.
Del tema de l’estacionalitat ens han anunciat un programa però
que la Mesa no sap ni què és. Del tot inclòs, res de res.
Incentius fiscals, que era un altre objectiu que es marcava la

Mesa, res de res. Incentius laborals, zero; és a dir, el pla
estratègic que havia de fer aquest govern, amb els agents
socials i agents econòmics, zero de zero, res de res, això és el
resultat d’aquesta legislatura. I això és el resultat d’una suma
continuada de pressuposts com aquests, que són pressuposts
ficticis, els quals serveixen per frivolitzar i per donar-nos una
imatge negativa.

Els pressuposts que ens presenta actualment el Govern són
uns pressuposts i un govern que no serveixen per defensar la
imatge de les Illes Balears, ja li dic, no serveixen per abordar
ni un sol dels problemes estructurals d’aquestes illes.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alomar, vagi acabant.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Fracàs de la Mesa de Turisme. Sr. President, ara mateix
acab. Fracàs de la Mesa de Turisme, és a dir, si no ens
serveixen ni per abordar la imatge, per donar una imatge
positiva ni per afrontar els problemes estructurals, m’agradaria
saber per què serveixen els pressuposts i el Govern, per què les
necessitam? Jo crec que no les necessitam per a res.

Moltes gràcies, i per tant, les tornin.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Intervenció del Govern, obrint
qüestió incidental, té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme,
Sr. Flaquer.

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Voldria en primer lloc agrair als diputats que han intervengut
en aquest torn de defensa d’aquestes esmenes a la totalitat de la
Conselleria de Turisme i les seves empreses públiques, el to de
les seves intervencions; respect profundament les seves
opinions, però no les puc compartir en absolut. Intentaré fer
una intervenció global de resposta a les tres intervencions,
perquè crec que el temps així ho indica i perquè crec que és
l’objecte d’aquest debat.

Crec que segurament vivim a països o a llocs absolutament
distints, nosaltres hem fet una política nefasta, turística, no hem
estat capaços de resoldre ni un problema; no hem estat capaços
de resoldre el tot inclòs, a pesar que ha davallat; ens hem
inventat un espantall que és la Targeta Verda; no hem sabut fer
promoció; pràcticament no hem fet res. Vostès ho varen fer
beníssim, vostès varen crear un impost, vostès varen resoldre
tots els grans problemes del turisme en aquestes illes, i els fets,
a més, ho demostren, els fets, a més ho demostren
categòricament, efectivament. Vostès varen créixer durant tota
la legislatura en nombre de visitants, de despesa turística i
durant aquesta legislatura, any a any, hem anat perdent nombre
de visitants i any a any hem anat perdent despesa turística i
indicadors turístics. Llàstima que aquest sigui el país on vostès
viuen, aquest que jo he descrit, i el que a vostès pareix que els
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agradaria que fos, perquè resulta que la realitat és tota la
contrària.

La realitat és que aquest govern que ho feia tan bé, que era
el seu, ens va dur als pitjors registres turístics d’aquesta
comunitat autònoma. I la veritat és que aquest govern que ho fa
tan malament, ha duit aquesta comunitat autònoma als seus
millors registres turístics. Davant això, sobren les paraules;
davant això, de ver, sobren les paraules, perquè és cert que hi
pot haver factors externs que jo mateix vaig reconèixer a la
comissió en què vàrem discutir aquests pressuposts, factors
externs que ens han ajudat, jo els ho he reconegut; però factors
externs que, en teoria, havien de beneficiar igual totes les zones
turístiques i les Illes Balears han tengut un creixement superior
a la mitjana, per tant qualque fet intern, qualque qüestió d’aquí
dins també es deu haver produït perquè això hagi estat així. I és
ver que vostès varen patir un 11 de setembre durant la seva
legislatura, també ho he dit sempre, però també han de
reconèixer que a l’any 2002 varen créixer tots els destins
turístics nacionals, tots els destins turístics espanyols menys les
Illes Balears.

Però insistesc, la realitat és la que és, vostès la podran vestir
de mil maneres, la podran disfressar de mil maneres, però la
realitat és la que és, i per tant nosaltres sí creiem, des del
Govern, que aquests són uns pressuposts adequats per seguir
complint els objectius de recuperació i de consolidació
d’aquesta recuperació turística a les Illes Balears. I per tant son
uns pressuposts continuistes durant la línia d’aquests darrers
anys, perquè creim que ens han duit a un bon port i a uns bons
resultats, actuant sobre el producte, a través de plans de
qualitat, de modernització, d’acomplir les prescripcions que la
comissió d’experts ens va fer en relació amb el tot inclòs.

Actuam, transversalment, sí senyor, sobre les
infraestructures, en carreteres, en depuradores, en palau de
congressos, Santa Eulària, que ja és a punt d’acabar, i el que
començarà en breu a Palma; amb plans de desestacionalització;
actuam sobre la formació, a través de l’Escola d’Hostaleria;
actuam sobre les noves tecnologies; actuam sobre la promoció
turística amb els pressuposts més elevats de la historia en
matèria de promoció turística.

I en definitiva, ho feim, a més, també intentant propiciar el
diàleg i l’acord social a través de la Mesa de Turisme. Vàrem
identificar catorze o quinze totes, n’hem tancat vuit, i és ver
que en queden d’altres molt importants per resoldre, però
també és cert que, de comú acord entre Govern, consells,
patronals i sindicats, hem cregut oportú fer un parèntesi perquè
ve ara una convocatòria electoral i creim que és convenient
poder aturar en aquests moments aquesta reflexió i que sigui el
futur govern el que pugui continuar aquesta tasca. I és ver, Sr.
Alomar que, entre d’altres, hi ha temes que no s’han tractat,
com és el del turisme residencial; turisme residencial, per cert,
al qual vostè va afavorir de manera molt particular, amb un
impost turístic que castigava els establiments hotelers i que, en
canvi, deixava lliure de càstig i de penalització el turisme
residencial.

Per tant, ja els ho dic, crec que els resultats, me sap greu,
avalen aquesta política -bé, no me sap greu, la veritat és que els
deu saber greu a vostès, a mi no me sap gens de greu-, però és

que quan jo escolt les seves intervencions i pens que hem
crescut 1,5 milions de visitants i pens que 700.000 d’aquests
visitants els hem crescut en temporada mitjana i baixa, no puc
per menys de no compartir les seves opinions. Jo crec que és
evident que vostès fan el seu paper, és evident que vostès han
de venir aquí a criticar-ho tot, fins i tot el que funciona, com és
el turisme, i que avui ningú no qüestiona que el turisme s’ha
recuperat; és que fins i tot els sindicats, quan som a les meses
de turisme, reconeixen que no hi ha una situació de crisi com
hi havia fa quatre anys, i vostès fan el seu paper i venen aquí.
Perfecte!

I després hi ha temes puntuals, en els quals jo, naturalment,
vull intervenir. Sr. Alomar, és la segona vegada que fa una
acusació velada sobre un tema concret i comparant-lo amb un
altre tema, i no és així, i no és així, i no és així i vostè sap que
no és així; l’acord d’aquesta empresa amb la PGA és de l’any
2002, no és tracta que no es doni un torneig i després
s’aconsegueixi allò altre, no és així. Hi ha un acord previ i arrel
d’aquest acord se’ns presenta aquesta opció i nosaltres decidim
fer això. Per tant, jo demanaria que no insinuï coses que no són,
perquè crec que és injust per la seva part. Ja li vaig dir que si
parlam d’aquestes qüestions, doncs podrem parlar de moltes
altres, podrem parlar de per què, amb la quantitat de finques
que hi ha dins Mallorca, dins Menorca, dins Eivissa i
Formentera, que n’hi ha moltíssimes amb ANEI, que els seus
propietaris només tenen l’obligació de mantenir-les i de
conservar-les, i moltíssima gent que pagaria, o millor dit, que
vendria a bon preu aquestes finques, encara no ha explicat mai
a aquest Parlament per què va comprar, concretament, unes
finques sense concurs públic, quan segurament hi hagués hagut
molta gent que s’hagués volgut beneficiar també d’aquestes
compres, i sobretot amb els preus que es varen pagar, que eren,
si no ho record malament en aquests moments, el doble del que
estipulava una opció de compra que va deixar passar un
particular. Per tant, jo crec, insistesc, jo li he dit sempre amb
tota transparència que qualsevol informació que vostè vulgui la
tendrà, i li dic que no es tracta d’això que vostè diu, perquè hi
havia ja un acord previ d’aquesta empresa organitzadora
d’aquest torneig amb la PGA.

I per damunt de tot això, res més. Me sap greu no poder
intervenir més, i me sobrarà el temps, però és que crec que som
davant dues visions completament distintes de la realitat
turística; vostès, i ho comprenc, no tenen més motiu ni més
remei que intentar vestir una situació molt allunyada de la
realitat, jo crec que absolutament allunyada de la realitat, molt
enfora de la realitat i jo he de defensar uns pressuposts que,
efectivament, mantenen una línia continuista, amb tota una
sèrie de polítiques que jo crec que vostès coneixen
perfectament encara que no les vulguin valorar, i que crec que
no totalment, perquè crec que hi ha hagut, efectivament, factors
externs que ens han ajudat i que ens han beneficiat, jo no seria
tan presumptuós com afirmar el contrari, però sí que crec
honestament, i ho puc dir i vull fer reivindicació d’això, que la
política turística d’aquesta comunitat autònoma s’ha redreçat
cap a la consecució d’una recuperació molt distinta del que
teníem ara fa pràcticament quatre anys.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la
paraula el Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, el Sr.
Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Flaquer, no vivim a països tan distints, lògicament des de
l’oposició es critica el que es creu que no es fa bé des del
Govern, però aquí vostè ha volgut fer ironies, com si aquesta
legislatura s’han perdut visitants, ni que nosaltres ho diguéssim;
aquí ningú no li diu aquestes coses, sabem observar la realitat
i sabem que enguany han arribat més visitants que altres anys;
jo crec que aquí ningú no li diu el contrari, el que passa és que
segueix havent-hi problemes estructurals, segueix havent-n’hi,
ho reconeixen tots els estudiosos del tema, tots els sectors
socials, habitualment surten en els mitjans de comunicació, i
entenem que no s’aborden. Hi ha aquesta única obsessió que
arribin més visitants i si ja hi arriben, si les nostres estadístiques
que podem presentar són bones, ja n’hi ha prou. I això és el que
qüestionam nosaltres.

Ara vostè ha reconegut que hi ha factors externs que han
afavorit que arribin més turistes, -Sr. Flaquer, no li agrada
respectar els torns d’intervenció, veritat?-, ara ho reconeix i ho
va reconèixer també a una comissió, sí, Sr. Flaquer, jo l’he
escoltat avui, per segona vegada, que hi ha factors externs, per
segona vegada, que han afavorit l’arribada de turistes. I miri,
crec que l’he escoltat per primera vegada que l’11-S va tenir
qualque cosa a veure amb la davallada de l’any 2002, crec que
és la primera vegada, perquè fins ara, ja tenia dubtes quan veia
el Sr. Alomar si no era en Bin Laden disfressat, perquè era el
culpable de tota aquella davallada; resulta que el Sr. Alomar
era el culpable i l’ecotaxa, el 2002 hi havia hagut una crisi
turística pel Sr. Alomar i l’ecotaxa, això ho deien vostès i, en
canvi, no han trobat a l’oposició un llenguatge semblant. Qui
feia tremendisme amb les intervencions, qui culpava de tots els
mals al Govern era vostè.

I és més, miri, jo és que crec que els cicles turístics
funcionen per molt diverses motivacions, hi ha molts agents
que intervenen i, evidentment, un govern que ho faci bé o un
govern que no ho faci tan bé, tenen una certa incidència, però
crec que no és ni decisiva. Però sobre què es pot actuar? Home,
jo li deia i crec que els altres portaveus també, no, els
conceptes de sostenibilitat, de què el turisme sense major
despesa de territori, sense major consum de recursos, pugui
durar al llarg del temps, pugui millorar la seva qualitat, ja dic,
i no sigui necessari fer una desfeta territorial o unes grans
infraestructures, perquè el tenim massa concentrat en
temporada alta i això, al final, com li deia, ho paguen tots els
ciutadans.

Miri, Sr. Flaquer, hi ha hagut creixement d’arribades, hi ha
hagut creixement d’ingressos, si no hi ha cap problema, si
comparam (...) i tot això, tal vegada el creixement no és tan
important, però hi ha un creixement econòmic en general a la
nostra comunitat, això està clar; segueix sent que el creixement
de la mitjana espanyola i és inferior, el creixement econòmic,
a la incorporació de nous ciutadans i de nous treballadors. Què
passa amb això? Es crea ocupació de mala qualitat, fins i tot,
vostè, el que deia en el diari, que s’havia d’intervenir sobre

aquest sector; hi ha salaris baixos i hi ha augment de la pobresa
a les Illes Balears. Això no és conseqüència seva directament,
però jo crec que la política econòmica del Govern, en general,
té bastant a veure. I el fet que els ingressos turístics cada
vegada estiguin més mal repartits, no només es perquè hi ha
salaris baixos, sinó perquè hi ha sectors, empresarials també,
sectors socials que no se’n beneficien, que es queden al marge.
I així com, des d’aquest portaveu que els parla, i crec que des
de la resta, no hi ha cap inconvenient a reconèixer el fet que
sigui cert que ha augmentat l’arribada de turistes, crec que seria
bo, per la seva part, per part de la conselleria, per part del
Govern, reconèixer que hi ha sectors, dins l’oferta
complementària especialment, dins el comerç i d’altres també
que ho estan passant malament, que ho estan passant pitjor
temporada rera temporada.

I bé, tenc el vermell, home, a mi m’agradaria dir-li una
cosa, ja que ha parlat de promoció; home, que s’hagi tudat
també la legislatura quant a les transferències que anaven al
programa electoral, de la promoció turística, als consells
insulars, els quals són els que més coneixen la realitat insular,
doncs me pareix important. I ja sabien vostès que l’Estat, quan
feien els programes, en té unes competències, però des del
Govern les haguessin pogut transferir, però si no les transferien,
com a mínim, el que no haurien d’haver fet és discriminar
Menorca tota la legislatura o Formentera des que perderen el
govern de l’ajuntament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, té la paraula el
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, l’Hble. Sra.
Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, si aquest país fos el
que vostè diu que nosaltres volem que sigui segurament no li
hauríem presentat cap esmena al pressupost, segurament li
hauríem demanat al Sr. Marí que ens deixàs la seva intervenció
i li hauríem dit, perquè en realitat el que vostès ha dit és el que
jo li he dit que faria, que és que estan instalAlats a la comoditat,
que estan instalAlats en aquesta autocomplaença de què fan les
coses i jo crec que la nostra obligació com a oposició és dir-los
aquelles coses que nosaltres veim que, al nostre criteri, no
funcionen. I al nostre criteri no funcionen algunes coses, com
per exemple que durant aquesta legislatura no s’han afrontat els
problemes que el turisme té, perquè vostè tampoc no ha negat
que el turisme no tengués problemes, per tant és una
constatació que aquesta conselleria el que ha fet ha estat
aprofitar la bonança, aprofitar aquestes condicions òptimes que
hi ha ara en el turisme europeu i, fins i tot, en el turisme
espanyol, el qual ha salvat molta part de les temporades, i
llavors no fer absolutament res.

Jo crec que en èpoques de bonança no està bé seure-nos a
la butaca i mirar la televisió, sinó que és quan s’hauria de
pensar que no sempre hi haurà les vaques grasses, sinó preparar
el terreny per a quan hi hagi més dificultats, que
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malauradament, tal vegada, hi haurà temporades que no seran
tan bones com aquestes, i s’haurien de preparar les estratègies
i els mecanismes per poder oferir un altre tipus d’oferta, i
valgui la redundància, que no haguem de dependre només de
les condicions favorables.

Vostè sap i tots sabem que el turisme a les Balears ja du
bastant anys, més de cinquanta anys, i que ha consumit un
territori, unes zones emblemàtiques, que s’ha massificat a unes
determinades zones i que només és capaç d’assumir uns
determinats tipus de turisme, que és el turisme de sol i platja,
el turisme de masses que és del que vostè està bravejant; vostè
ha tornat dir que havíem assolit una xifra d’1,5 milions de
visitants, però a veure si aquest milió i mig de visitants, que
contribueixen a un augment de recursos i a una massificació, a
veure si també han contribuït que hi hagués una major despesa
turística, en proporció a l’augment dels visitants. Jo ho dubt, Sr.
Flaquer, i així com hem reclamat en moltes ocasions,
l’estratègia a dur endavant és apostar per la qualitat. I apostar
per la qualitat significa qualque cosa com és millorar els
entorns, no només mirar si a l’aeroport hi ha vengut molta gent
o no n’hi ha venguda molta, sinó tenir aquesta ambició de crear
un marc adequat perquè pugui venir turisme amb un alt poder
adquisitiu per millorar, sense tants efectes negatius sobre
l’entorn, aquesta despesa turística.

Hi ha molta gent que pateix, tal vegada vostè parla amb els
hotelers, amb els grans empresaris, però jo parl amb altres
persones i parl amb botiguers d’aquests que tenen botigues a
les zones turístiques des de fa molts anys, no són botigues que
s’hagin posat ara, sinó botigues que fa molts anys que
funcionen, i també parl amb representants comercials, gent que
serveix a aquestes botigues de regals, que viuen sis mesos
durant tot l’any, o sigui de les vendes que fan durant sis mesos,
en viuen tot l’any, i vivien més o manco bé. Aquests darrers
anys es queixen, Sr. Flaquer, es queixen, vull dir que aquesta
proliferació o l’augment del turisme del tot inclòs ha fet baixar
les vendes, i d’això se n’hauria de preocupar, crec que no
tothom té uns bons ingressos perquè venen turistes i perquè han
vengut 1,5 milions de turistes nous, hi ha gent que amb aquests
pateix la massificació, però en canvi veu que a la seva botiga
passen de llis, només van a mirar què és el que hi ha i passen de
llis. D’això també se n’hauria de preocupar, no només del milió
i mig de turistes que venen.

I per acabar, no ens hem ficat amb les partides de promoció,
ja li ha dit el Sr. Alomar que es fa exactament el mateix, hi ha
un augment important de despesa en promoció, però tal vegada
sí que hauria d’afegir qualque partida per millorar la imatge
després d’aquest escàndol que hem viscut aquests dies, Sr.
Conseller.

I me sap greu que el pressupost o que aquest debat
l’avorreixi, però tal vegada és perquè els pressuposts són
bastant avorrits.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica, té la
paraula el Grup Parlamentari Socialista, Sr. Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè avui ens
agraïa el to, i d’altres vegades en ho ha agraït i altres vegades
no ha tengut motius per agrair-nos-ho, jo li puc dir que en tota
la legislatura passada no li vaig poder agrair ni una sola vegada
el seu to, i això és una diferència que per ventura a vostè l’ha
ajudat que venguessin alguns d’aquests turistes que conta que
han vengut, això és una diferència important, Sr. Flaquer. Ara
ha caigut en l’11 de setembre, idò també caigui en això, en quin
mal varen vostès a aquestes illes amb l’oposició que varen fer.

Que no ha utilitzat tot el temps; i jo crec que no ha utilitzat
tot el temps perquè no té, a moltes coses que li han dit no les ha
contestat, tenia temps suficient per contestar-les i no les ha
contestat.

Les seves xifres, Sr. Flaquer, són xifres que vostè les
maneja de forma hàbil i al seu favor, com és lògic, i això
l’honora, però de vegades el debat pareix una mica infantil, és
com aquells alAlots que diuen: jo tenc la pistola més grossa, ...

(Algunes rialles a la sala)

... o l’espasa, l’espasa més grossa, no és qüestió de qui té
l’espasa més grossa, Sr. Flaquer, és qüestió de saber
exactament què és el que està passant.

I pel que fa referència al turisme hoteler, que és la indústria
tradicional que tenim aquí, jo li donaré un parell de xifres i
reflexionin. La planta oberta de l’any 2003, o és a dir, de l’any
2005, que són les darreres xifres que tenim, que ha donat la
conselleria, en relació amb l’any 2003, que és el darrer any de
legislatura anterior i primer d’enguany, ha baixat en un 1,1%,
la planta oberta és menor la de l’any passat de la que teníem a
l’any 2003, a totes les Balears. La taxa d’ocupació d’aquesta
planta oberta, que ja és menor, és inferior, la del 2005, és
inferior a la del 2003. I el nombre de dies d’estada també són
inferiors. Per tant, aquest segment que fa referència a la
indústria tradicional, aquest no ha millorat, per molt que hi doni
voltes, no ha millorat; haurà millorat el turisme residencial, i
aquest turisme que li he dit, tradicional dels hotels, ha tengut un
efecte positiu quant a efecte refugi, haurà augmentat el turisme
residencial.

Després me parla de despesa, miri, quan amb la despesa
actual faci exactament el mateix que es feia amb la despesa
anterior, que hi hagi una despesa mitjana total, una despesa
mitjana en origen i una despesa mitjana a Balears, llavors en
podrem parlar; mentrestant vostè no pot parlar de despesa,
perquè fa uns estudis de despesa que no ens diuen res. No
sabem què arriba aquí, l’únic que sabem és que el que gasta
aquí el turista, que és la despesa mitjana diària per turista, ha
baixat la majoria de mesos, ha baixat; ara l’han aconseguida
estabilitzar aquest darrer any. Per tant, no tregui tant de pit, la
seva espasa no és tan grossa com vostè vol dir, no és tan grossa.

La Mesa de Diàleg. Jo crec que l’únic acord de la Mesa de
Diàleg ha estat un acord per posar un parèntesi, com diu vostè,
un acord que ha estat un acord pietós per part de la gent que
integra la Mesa de Turisme, li han fet un favor per a no dir que
no ha servit per a res, han fet aquest favor de dir-li veurem més
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endavant, però vostès no han aconseguit res. Vostès no han
aconseguit ni un sol avança a la Mesa de Turisme, és el seu
gran fracàs, és un dels grans fracassos d’aquesta legislatura,
perquè es varen plantejar fer això i no ho han aconseguit.

Ara ja, a les seves intervencions, me diu que són 1,5 milions
de turistes que han tengut de més; jo volia dur l’anuari que
vostès ens presenten cada any i jo no ho veig en lloc, és a dir,
abans eren 800.000, llavors 1 milió i ara me diu que són 1 milió
i mig; és a dir, per favor, crec que aquest és un debat que ..., és
això el debat de l’espasa? És a dir, crec que és un debat infantil
i que per part seva no és gens positiu.

Me diu que hi havia un acord previ de la PGA, quant a la
subvenció del golf. El cert és que 4.500 milions de pessetes per
a un sol projecte; això és que quan ho dius a la gent, la gent te
reacciona dos dies després; és a dir, 4.500 milions de pessetes
per a un sol projecte? Miri, el primer any que es va fer el PGA
era el 2003, el 2003 que era pocs mesos després de vostès ser
al Govern, això és un fet real, tota la resta no ho sé, l’any que
s’ha fet primer va ser aquest any.

Aubarca i Es Verger, li agraesc que ho hagi anomenat ara
a la rèplica i no l’altre dia que va ser a la contrarèplica i ja no
vaig poder contestar. Aubarca i Es Verger va ser una finca que
es va comprar a 100 pessetes el metre quadrat, la finca que s’ha
comprat més barata mai en aquesta comunitat. Però no és
aquesta discussió que li vull dir, vostè va tenir una comissió
d’investigació perquè nosaltres, el govern anterior i els grups
parlamentaris que donaven suport al govern, sí que estàvem
disposats a fer comissions d’investigació, i va poder demanar
tot el que volgués perquè va tenir comissió d’investigació; jo li
record una cosa, Sr. Flaquer, quines comissions d’investigació
i sobre quins temes vostès no han deixat fer? Se’n recorda
vostè?

El que li deia abans, vostès tenen un govern que és incapaç
de defensar la nostra imatge i incapaç d’afrontar cap problema
estructural d’aquest país. Moltes gràcies

EL SR. PRESIDENT:

Per tancar la qüestió, té la paraula el Sr. Conseller de
Turisme, l’Hble. Sr. Flaquer.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
jo crec que de la meva intervenció i especialment de la
intervenció que vaig tenir a la Comissió d’Hisenda i d’altres no
es pot deduir que jo no digui que en aquest sector turístic i en
aquestes illes, en el món del turisme, no hi hagi problemes. Per
descomptat que n’hi ha, com en qualsevol sector i crec que
seria presumptuós dir el contrari.

Crec que la conselleria i el Govern en el seu conjunt i de
manera transversal treballen per intentar millorar aquesta
situació. De fet, la prova més evident d’això és la constitució
d’aquesta mesa de turisme, amb els sindicats, amb els
empresaris, amb els consells i amb el Govern, i que és cert que
no ha tengut el temps necessari per poder tancar tots els acords

i poder debatre tots els temes, però sí que almanco s’han posat
les bases per a aquest diàleg, s’han començat a discutir molts de
temes, s’ha elaborat moltíssima documentació que jo crec que
serà molt important i, repetesc, que de comú acord entre tots es
fa un parèntesi motivat per la confrontació o per les eleccions
del mes de maig del 2007.

Nosaltres hem apostat pel diàleg. Nosaltres hem apostat per
les vies d’acord i de consens. No puc consentir ni podré tolerar
aquí que se’ns donin lliçons de meses de diàleg i meses de
turisme quan el govern anterior imposava, el govern anterior no
va ser capaç d’arribar a ni un sol acord de colAlaboració amb
diàleg i consens amb el sector turístic d’aquestes illes. Crec que
hi ha una diferència significativa entre aquest govern que vol
comptar amb tothom, empresaris i sindicats, i el govern anterior
que actuava per imposició, que actuava rompent tots els ponts
de diàleg i que va conduir no a l’oposició del Sr. Flaquer, jo
crec, Sr. Alomar, que vostè em dóna més importància de la que
tenc. Ara ja resulta que la baixada del turisme del 99 al 2003 va
ser perquè el Sr. Flaquer feia una oposició molt deslleial en
aquest parlament. O sigui, tot allò que el govern va fer, posar
imposts als turistes, barallar-se amb tots els empresaris, castigar
la nostra imatge als mercats emissors, això no va tenir la més
mínima repercussió, la més mínima, el vertader responsable de
la disminució del turisme del 99 al 2003, va ser el Partit
Popular i el Sr. Flaquer que feien la feina des de l’oposició.

Sr. Alomar, Sr. Alomar, vostè és propietari del seu silenci
i esclau de les seves paraules, està escrit al Diari de Sessions
que la meva oposició va ser una de les causes per les quals va
baixar el turisme a aquestes illes. Sr. Alomar, perfecte,
perfecte, continuï per aquesta línia, que crec que anam molt bé
tots si vostè va per aquesta i jo continuu per la meva.

Nosaltres no estam satisfets amb la situació actual. Allò que
no compartesc i ha estat l’objectiu i el sentit de la meva primera
intervenció és aquest panorama escabrós, lamentable que vostès
dibuixen. No el puc compartir, però és natural que hi hagi
problemes. És natural que hi hagi negocis que segurament no
han tengut tota la rendibilitat que nosaltres desitjaríem i que hi
ha treballadors que voldríem que treballassin 10 mesos i només
fan feina 7 o 8 mesos. I volem fer feina en aquest sentit, amb el
diàleg, intentant cercar polítiques d’acord i de colAlaboració
amb tothom i tots volem fer això. Però també m’han de
reconèixer que la situació d’avui -els agradarà o no- és millor
que fa quatre anys. També m’hauran de reconèixer que el tot
inclòs que nosaltres teníem que tant critiquen a l’any 2003,
conseqüència de la nostra pròpia debilitat, avui no és
qualitativament ni quantitativament el mateix problema de fa
tres anys. Això també ho han de reconèixer perquè és la
realitat, perquè si no, em perdonaran que els digui que crec que
estan falsejant la realitat. 

Sra. Vadell, no som jo qui va dir que la política turística del
pacte de progrés va ser la responsable de la pèrdua de les
eleccions. Va ser el Sr. Mateu Morro i va ser el Sr. Pere
Sampol, els que varen afirmar categòricament..., sí, sí, tenc el
retalls de premsa, va ser el conseller d’Agricultura en aquell
moment, el Sr. Morro, en funcions en aquell moment ho era,
qui va dir que la política turística del pacte de progrés és el
principal responsable de la pèrdua o de la derrota electoral. 
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Jo, Sr. Alomar, no entraré en la batalla de xifres, jo
comprenc que davant la realitat incontestable dels fets, miri, és
que no som jo qui ha fet les rodes de premsa de valoració de les
federacions hoteleres, del Foment de Turisme, d’AVIBA, de
CAEB, de la Cambra de Comerç, tots, tots sense excepció, fins
i tot restauració i comerç, tots diuen que el 2006 ha estat un any
històric i millor, per descomptat, que l’any 2002. I ara resulta
que és el Sr. Flaquer qui embulla les xifres. Sr. Alomar! Un
poquet de serietat i si dic un milió i mig ho dic perquè és cert,
ho dic perquè des del 2002, darrer any seu complet, al 2006 hi
haurà una diferència d’un milió i mig de visitants. I hi haurà, a
més, un increment notable i considerable de la despesa
turística. 

Però vaja, acab, allò que ja és de nota, allò que ja és
realment d’un exercici de cinisme i d’hipocresia majúscul és
que vostès ara aquí inflin pit, treguin pit amb les seves
comissions d’investigació. Sr. Alomar, per favor. Sr. Alomar,
si vostès varen posar l’excusa d’allò d’Aubarca i Es Verger per
investigar encara al Sr. Cañellas del cas de la compra de
l’edifici d’Agricultura si... per favor!, si vostès varen fer allò
que no ha fet mai cap govern, que és investigar un govern
anterior mitjançant la comissió d’investigació del cas Mapau.
Vostès encara volen presumir de la seva transparència, del seu
esperit democràtic a les comissions d’investigació de la
legislatura passada. Si vostès varen passar a la història per una
cosa que no havia passat mai a cap sistema democràtic, que és
que el govern, que el govern investiga l’oposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn en contra té la paraula
el representant del Grup Parlamentari Popular, l’Hble. Sr.
Antoni Marí.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President. Bé, vostè ha dit que en torn en contra
tenia la paraula, però en realitat, aquest debat que hem tengut
aquí no sé quin torn en el qual haguem...o en un debat en què
hem discutit les esmenes que s’havien presentat en aquest
pressupost, hem discutit en realitat no solament la política
turística feta aquest darrer any i discutir els pressuposts que es
presenten per aquest any següent, sinó que s’ha fet un repàs de
tota la política turística i aquí han sortit des de Bin Laden fins
a la comparació de les pistoles del Sr. Alomar i del Sr. Flaquer.
Vull dir que han parlat de totes les coses. Sí que s’ha fet un
èmfasi especial per part de tots els grups polítics aquí, s’ha
estat fer un discurs negatiu envers la política turística que ha
dut la Conselleria de Turisme o el Govern, però com s’ha dit
aquí, per part del conseller, crec que sobren les paraules i és un
fet evident l’evolució que hi ha hagut del turisme al llarg
d’aquests temps. S’ha dit -i ho ha dit el conseller- que en el
2002 estàvem en una situació turística de desconfiança de tots
els sectors turístics vers la política que se seguia i que va dur a
una baixada del turisme. 

També s’ha de dir, i el conseller ho ha reconegut, per
situacions externes a la pròpia política del Govern que es feia
en aquest d’això, que es va haver de desviar el turisme cap

aquí, però sí que és veritat i es pot constatar que hi havia una
desconfiança de tot el sector cap a la política turística del
Govern i que s’ha aconseguit redreçar aquesta política i dur-nos
a una situació actual de confiança del sector, a una situació
d’una millor ocupació, una situació d’una millor rendibilitat,
d’una ocupació no solament turística, sinó del sector laboral
que ens ha dut que hi hagi una important immigració cap a les
nostres illes. Això denota una riquesa que hi ha hagut o que hi
ha a les nostres illes i que aquestes accions que s’han fet des del
Govern mitjançant aquesta polític transversal no només de les
polítiques o dels pressupostos del qual el conseller hagi pogut
disposar al llarg d’aquest any, sinó com a globalitat de tot el
Govern, hi ha hagut una situació real que crec que és
indiscutible. És veritat que des de l’oposició s’ha de fer un
discurs negatiu i desqualificador de la política del Govern.
També s’ha de dir que s’ha fet amb un to respectuós i que s’ha
d’agrair, però és natural aquesta situació que des de l’oposició
s’intentin desmuntar aquestes polítiques que des del Govern es
faran. 

Crec que -i així s’ha dit- amb el turisme hi ha hagut un
creixement superior a la mitjana, que la realitat és la que és i
també s’ha dit aquí, i que estam en aquesta situació bona  que
s’ha fet mitjançant els plans de qualitat que s’han produït al
llarg d’aquests anys, de la modernització de tot el sector, del
tema de la transversalitat que he dit abans, del plans de
desestacionalització que s’han fet a tots els municipis i que per
part del Sr. Alomar s’ha criticat, amb inversions en qüestions
esportives. Jo puc constatar que aquests plans han tengut i
segueixen tenint una vertadera efectivitat (...) i especialment
amb el turisme espanyol que du amb aquestes inversions de
pràctiques esportives a una desestacionalització i a un
allargament de la temporada d’una manera real, que s’han fet
plans de formació del personal, importantíssims que ens dóna
la qualitat que actualment tenim i que ens diferencia d’altres
indrets d’oferta turística, i que aquesta formació del personal de
la qual el Govern n’ha tengut cura, ens dona aquest resultat.
Puc constatar que hi ha hagut un diàleg i uns acords socials en
tot el sector i que la mesa de turisme, si bé hi ha aquest
parèntesi actual que dóna lloc que el nou govern que surti de
les pròximes eleccions adopti les mesures que cregui
necessàries, però que al llarg d’aquesta mesa de turisme o
mitjançant aquesta mesa de turisme s’ha arribat a acords social
importants que duen a aquesta tranquilAlitat del sector.

Els resultats del Govern avalen la política que ha fet, i crec
que aquest debat que hem tengut aquí en el qual el conseller ha
reconegut que aquests factors externs que dèiem abans havien
actuat a favor, però tampoc no creim -i així també ho ha dit el
conseller- que la postura que hagi pogut tenir l’oposició al llarg
d’aquests quatre anys de no fer -i ho han dit ells- una crítica
destructiva cap al Govern, hagi dut que -com ha dit també- això
hagi tengut, per part del turisme o de l’exterior, una acollida
perquè venguin més turistes per aquesta política que des
d’aquest govern o des d’aquesta sala s’hagi pogut fer.

Crec que aquests pressuposts que s’han presentat són uns
pressuposts que duran indubtablement aquesta continuïtat a la
política turística i estic segur que el pròxim any aquest govern
també, mitjançant aquests pressuposts, podrà continuar fent
aquesta política que doni a la indústria turística de les nostres
illes i la dugui a la situació de millora cada dia.
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Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, s’ha sorprès una mica el
portaveu del Partit Popular que aquí haguéssim fet una
intervenció des de l’oposició d’anàlisi de tota la legislatura. Jo
crec que això no és sorprenent, no sorprèn perquè estam a
finals de legislatura, perquè el mateix conseller va presentar els
pressuposts com a uns pressupostos continuistes i també de
finalització. Jo crec que era i és bo repassar i veure en quina
situació ens trobam. 

Crec que seria bo no marejar en xifres ni fer triomfalismes,
que l’entrada de turistes ha augmentat, ho hem reconegut tots,
el Sr. Alomar, a més, ha fet una reflexió molt interessant, a
veure on han anat aquestes entrades perquè sembla que no han
anat als hotels, sinó que han anat a altres bandes. Però una cosa
és que reconegui això i l’altra és la millora de la rendibilitat,
això és una afirmació que fa vostè i que no se sustenta en cap
dada objectiva. Hi ha importants sector que evidentment han
tengut una pèrdua de rendibilitat, una pèrdua de rendibilitat i hi
ha també entre els treballadors del sector una pèrdua de salaris,
una pèrdua de valor. 

Vostè fa una consideració, diu, com a exemple de la gran
creació de llocs de feina, la quantitat de treballadors
immigrants que s’han incorporat. Evidentment, és cert que hi ha
més població laboral i que hi ha més immigració, el que passa
és que, llevat d’algunes excepcions, normalment els immigrants
han d’assumir treballs que els del país no volen fer. Hi ha hagut
una fuga de treballadors espanyols dels hotels, hi ha hagut una
fuga perquè són uns salaris molt baixos i molts dolents.

Plans de desestacionalització. Vostè ha dit que han
demostrat la seva efectivitat, bé, no val la pena discutir-ho
molt, això segurament s’ho creuen el Sr. Conseller i vostè, però
que la desestacionalització hagi funcionat no s’ho creu ningú
més. 

Diàleg amb tot el sector... bé ja d’entrada m’agradaria
explicar el que vostès creuen, o el que jo veig que vostès
creuen, que és el sector, quan parlen del sector estan parlant de
les grans patronals afins al PP, però sector és tot, tothom que
viu, treballa en aquest sector, són els treballadors, són els petits
empresaris també, però vostès diuen “el sector”, i el sector és
la gran patronal més pròxima a vostès. El diàleg, els gran èxits
del diàleg. Bé, la mesa de turisme es dissol, i no han fet res i és
bo deixar-ho perquè, total, ara vénen eleccions i a les pròximes,
idò que es torni a emprendre. A les pròximes si tornassin
governar vostès -i cada vegada ho tenen més difícil- tornarien
a començar, tornarien a fer anuncis, tornarien a fer comissions,
ponències, estudis i no arribarien a res. Dir “hi ha diàleg”, no,
miri, és millor que ho deixem ara, és millor que ho deixem, sí
tal vegada és millor que ho deixem perquè total no ho podrien
aplicar, però, per què no es fa a principi de legislatura? Si es
vol un acord i es vol que tengui efectivitat, i el Govern dura

quatre anys, el primer any un es posa a fer el diàleg, a fer els
acord i llavors els aplica. Però no, hem parlat, no hem resolt
res, no hi ha cap tipus d’acord, però diuen “llavors, desprès de
les eleccions, se’n tornarà a parlar”.

Bé, jo en general tenc una decepció que em produeixen
aquests debats, crec que no ningú no ha intentat fer
catastrofisme, plantejam uns problemes que són reals, que a mi
personalment m’hauria agradat que es reconeguessin els
problemes reals, que es proposassin actuacions en aquest sentit.
Feim ics números, el Govern diu que tot va bé, el partit que li
dóna suport, més encara, i els altres ens hi oposam, però crec
que no s’aborden els problemes reals. 

Repetesc una cosa que havia dit abans, precisament en
aquests moments en què la situació internacional és
absolutament favorable, és excepcional, quan s’haurien pogut
abordar els problemes, quan vengui un moment de crisi serà
molt més difícil.

Respecte de la imatge que havia destruït molt el govern del
pacte, jo em preguntaria si campanyes de Pocholos, qüestions,
reportatges sobre l’ambient turístic que han sortit a televisions
de totes parts ens donen molt bona imatge turística.
Evidentment, les imatges que circulen ara per tota Europa del
que està passant aquí, a algun indret turístic, tampoc no és una
imatge massa bona, la que ha generat aquest govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. També molt breument, en aquest
darrer torn, crec que el Sr. Marí ha fet el paper que també li
correspon, vostès ens diuen a nosaltres que feim el que ens
toca, efectivament, nosaltres som a l’oposició i vostès són al
govern i el que han de fer és continuar dins aquest ambient de
lloança. Jo veig que estan encantats d’haver-se conegut a vostès
mateixos, per tant, estan molt bé.

Només li he de dir una cosa, no sé si el Sr. Mateu Morro va
dir el que va dir, amb els mateixos termes que ha dit el Sr.
Flaquer, però en qualsevol cas va tenir la capacitat i
l’honestedat de fer autocrítica, cosa que vostès no tenen ni fan.
Vostès no són capaços de dir que hi ha problemes, que els han
de reconèixer i que hi hauria polítiques millors per seguir
endavant. Però vaja, ja està bé així. Vostès amb el que fan estan
encantats i els agrada molt el que fan.

De totes maneres si les coses anassin tan bé a final de
legislatura no dirien que s’haurà de fer per a la pròxima
legislatura un pla estratègic per al turisme, quan ja ho varen dir
el primer any a la World Travel Market, ja ho va anunciar el Sr.
Matas. Vull dir que les intencions ja hi eren i durant quatre
anys no s’ha fet. Això vol dir que qualque mica de fracàs hi ha
en aquest sentit. 
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Quant a la mesa del turisme, reunions em pareix que n’hi ha
hagut ben poques. No fa massa vèiem que els sindicats es
queixaven que es posposaven les reunions, que no n’hi havia
suficients, i acord tampoc no n’hi ha hagut massa. A més també
el que feren vostès ja al principi de legislatura va ser retallar la
participació, varen retallar la participació d’una part de la
societat que hi estava representada i a la qual varen vetar. Per
tant, no sé si molta cosa de diàleg social i de moltes meses i
molt de pla estratègic de turisme, però tanmateix després fan el
que volen. 

Així, continuïn vostès dins l’olleta de mel i mentrestant hi
haurà gent que continuarà patint si no canvien les seves
estratègies turístiques. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Alomar té la paraula.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, no s’equivoqui, almanco
aquest diputat no ha vengut a aquí per criticar de forma ferotge,
no sé com ho ha dit, la política turística del Govern. Ha vengut
a dir-li una cosa diferent, ha vengut a dir-li que el Govern no té
política turística, per tant, no podem criticar-la. No té política
turística, aquesta és la diferència que volia remarcar-li. 

Li hem dit que no tenia política turística i li he posat un
parell d’exemples clars que demostraven que no hi havia
aquesta política. Un, el fracàs de la mesa de turisme. La mesa
de turisme no és un fracàs qualsevol. És a dir, s’havien
plantejat tota una sèrie de qüestions, moltes qüestions que
estaven lligades als elements estructurals que té el nostre
turisme i no se n’ha resolt cap. No se n’ha resolt cap.

No volem donar lliçons, per part del nostre grup ni per part
d’aquest parlamentari, en el tema del diàleg. Però sí record
votant la CAEB, la PIMEM, conjuntament amb el GOB o amb
l’Obra Cultural o amb els sindicats i amb totes les institucions,
els record votant a una mesa, avui dia durant aquesta legislatura
no ha existit aquesta mesa perquè vostès, si han arribat a algun
acord, si han arribat a algun acord, ha estat amb la gent que
opina com vostès, amb la gent que no opina com vostès no han
arribat a cap acord en tota la legislatura. I això és així.

Vostè ha interpretat millor les paraules que jo he dit que no
el Sr. Conseller, que els ha donat la volta. Jo li he dit que tal
vegada alguns dels turistes que havien arribat, d’aquests que es
comptaven, tal vegada venien perquè l’oposició havia tingut
una situació més tranquilAla, tal vegada, algun. Això he dit. I dic
tal vegada algun, perquè resulta que per fer mal al govern
d’aquell moment se n’anaven, dels del Partit Popular,
encapçalats pel Sr. Matas, no pel Sr. Flaquer, se n’anaven a les
fires i es reunien a l’estand del costat, ahir mateix vaig trobar
un retall i vaig veure que deia “El mejor estand es el de
Andalucía”, vaig dir “això eren els de Turespaña que els
donaven un premi”, no, era el Sr. Matas que se n’anava pels
diaris dient que “el mejor estand era el de Andalucía”. Això
era el més petit que deia, això és el que volia dir. Crec que
vostè ho ha interpretat molt millor que el conseller o bé, el

conseller sap per on anava, però ho ha embullat i ha sortit per
un altre costat.

Li deia que no té política turística perquè la política actual
o la conselleria actual té incapacitat manifesta per defensar la
imatge de Balears a l’exterior. No té capacitat i una cosa sense
capacitat no existeix, és pitjor, fa mal perquè li diré una cosa:
la pitjor imatge que ha tengut mai Balears a l’exterior és la de
l’actual legislatura. Això li ha de quedar clar. Una qüestió és el
rebombori que duien els majoristes de viatges amb certes
revistes, però que li costi que aquesta és la pitjor imatge perquè
afecta un tema essencial com és la massificació, com és la
comercialització, perquè afecta fonamentalment l’honorabilitat.
És a dir, un no va a un país que no és honorable, i aquí s’afecta
l’honorabilitat del nostre país, i podríem seguir, però no és el
debat que vull fer ara. Però sàpiga que totes aquestes qüestions
que vostès no volen afrontar, que vostès no afronten, les
qüestions que no han volgut afrontar a través de comissions
d’investigació, de les quals no han volgut parlar, han fet molt
més mal que totes les altres qüestions que vostès sempre han
esgrimit. 

En relació amb les esmenes que em queden, que en algun
moment n’hauríem de parlar, n’hi mencionaré tres, que les vull
destacar com a tres fites d’aquesta legislatura. Una,
l’incompliment per part del Partit Popular del seu programa
electoral. Deia el seu programa que transferiria les
competències de promoció als consells insulars, no les ha
transferides, nosaltres feim unes esmenes per recordar-li això.
No les ha transferides, malgrat el que digui la vicepresidenta,
no les ha transferides. Mantenim aquestes esmenes.

Segona esmena a la qual vull fer referència. Record l’any
90, que no hi havia quasi recursos en promoció perquè aquesta
comunitat sempre havia estat minsa en recursos de promoció,
no se n’hi donaven molts. És cert que ara ha estat quan més se
n’hi han donat. Es varen fer unes campanyes de 16 segons
perquè no teníem per pagar espots de 30 segons, es varen fer
campanyes de televisió, aquesta serà la primera legislatura en
què no s’haurà fet pràcticament, o no s’haurà fet una campanya
de televisió, no s’haurà fet una campanya de televisió, només
ho dic, és un fet constatable, cadascú interpretarà allò que
vulgui. Tenim mercat individual, però no feim campanyes
directes al mercat individual, cadascú que ho interpreti.

Tercera esmena que li vull recordar. També és molt
simbòlic, serà la primera legislatura en no sé quantes que no es
farà cap esponjament. La darrera legislatura del Sr. Matas es
varen fer uns esponjaments de pressa i corrent que es deien
“hotels Rembrandt” que ara resulta que ja no és una zona
pública, sinó que és una espècie de centre de reunions a un
hotel. Ja ho dèiem nosaltres en aquell moment que acabaria
així, però com a mínim vàrem tenir el seny i la sensibilitat de
dir “hem de fer un esponjament” i corrent varen tirar aquell
hotel. Aquesta legislatura serà la primera legislatura en molts
d’anys en què no s’haurà actuat per eliminar impactes negatius
a les costes. 

Per això, deim que no hi ha polítiques a aquesta comunitat.
Li torn repetir de totes maneres que el que ens preocupa més de
totes les qüestions que hem debatut avui és la falta de capacitat
per afrontar els problemes estructurals i la incapacitat manifesta
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d’aquest govern per defensar la imatge de les Illes Balears a
l’exterior.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica intervé
el Grup Parlamentari Popular, Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President. Bé, per part d’Esquerra Unida, el Sr.
Ramon, ha fet una anàlisi de la legislatura aquí amb una pèrdua
de rendibilitat i amb una sèrie de consideracions que
naturalment no compartim i que ja hem exposat abans. Ha basat
o m’ha acusat d’alguna manera que jo entengués, com a
portaveu del Partit Popular, que el PP defensava només on...,
parlava d’un sector, que defensàvem les grans patronals. No
senyor, Sr. Ramon, nosaltres per sector de turisme entenem els
treballadors, entenem els botiguers i la gent que té bars i la gent
que té botigues i tots, tots els que envolten el món turístic, no
només vostè que entén sempre i que ho veu com una cosa que
nosaltres feim sectarisme amb uns treballadors o amb uns
altres. En absolut, en absolut, nosaltres consideram que el
sector turístic és tot allò que tots entenem com a sector turístic,
tots aquells elements humans i materials que integren aquesta
indústria turística, des de dalt fins a baix i no només duit al
sector que vol, o vol dur-me, en aquest sentit. 

El reconeixement dels problemes reals, estic segur que per
part de la conselleria i per part del Govern, es reconeixen els
problemes, la indústria turística és una indústria que evoluciona
i una indústria canviant i que crea cada any i al llarg de la seva
evolució diferents problemes que, precisament la missió i la
funció del Govern o de la Conselleria de Turisme, en aquest
cas, és solucionar aquests problemes que reconeix que es van
creant al llarg de tot el temps.

Sra. Vadell, jo també estic encantat de conèixer-la, de
veritat, la pròxima legislatura segurament no seré aquí, però
estic encantat d’haver-la conegut aquí i estam encantats tots
d’haver-nos conegut i no tenim aquesta autocomplaença que
vostè diu ni molt menys. El tema de la Mesa de turisme que diu
que s’ha suspès, s’ha suspès precisament a petició dels
sindicats, no ha estat el Govern que ha vengut a acabar amb
aquesta mesa de turisme, han estat els sindicats que ho han
demanat i per això s’ha acabat.

Sr. Alomar, d’alguna manera vostè al llarg de tot el discurs
intenta fer una comparació entre el temps en què vostè era
responsable de la indústria turística i el temps que ara,
actualment, el du un altre, amb aquest partit vostè en surt
perdent, el resultat és el que hi ha a final del partit, no són les
puntades que un es fa durant tot el partit, sinó aquest resultat
final que ens dóna que estiguem, i ho repetesc una altra vegada,
en una situació turística excelAlent actualment, que té
problemàtiques i que per part del conseller, el mateix que li
deia al Sr. Ramon, té problemàtica i naturalment es reconeix,
i per això es treballa i per això hi ha aquest diàleg social amb
la Mesa de turisme on es tracta tota la problemàtica turística i
aquest pressupost que dóna al PP, a la mateixa conselleria i la

que té les altres conselleries mitjançant aquestes accions
transversals, són les que duen a aquesta situació actual del
turisme. 

Estic segur, Sr. Conseller, i el felicit per les actuacions que
ha tengut al llarg de tota aquesta legislatura i la confiança del
nostre partit i tot el nostre suport al Govern i a aquests
pressuposts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

Debat núm. 13, de totalitat, secció 18, Conselleria de Salut
i Consum, secció 60, Servei de Salut de les Illes Balears, Gestió
Sanitària de Mallorca, Fundació Hospital Comarcal d’Inca. En
primer lloc, passam a la defensa conjunta de totes els esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds
a les seccions incloses al debat, per la qual cosa té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, és
dimarts, són les 16,33, i el president Matas no ha donat
explicacions. 

Dit això, senyora consellera, entrant en el llibre dels
pressuposts, a la pàgina 23, li faré referència a algunes
quantitats i a algunes destinacions. Miri, cirurgia cardíaca a la
clínica, no direm noms, deixem-ho en punts suspensius,
566.500 euros. Li contaré una cosa, Sra. Consellera, els meus
companys de l’àrea de salut sempre m’insisteixen moltíssim en
això, em diuen “fes una esmena per suprimir això perquè el que
s’ha de fer és potenciar Son Dureta que té el millor servei de
cirurgia cardíaca i és una vergonya que es vagi a clíniques
privades”. Però clar, miram això i és una petiteta part del que
se’n va sense necessitat a clíniques privades. Concerts
indefinits quant a clíniques per a serveis de diagnòstic,
3.460.000 etcètera euros. Concerts amb atenció especialitzada,
3 milions d’euros. Hemodinàmica, que pot i s’ha de fer
perfectament a la sanitat pública, a una determinada policlínica,
517.000 euros, i aquesta altra policlínica, després dirà el senyor
portaveu del Grup Popular que jo li tenc mania, però que vol
que li digui? Un altre concert, serveis genèrics, 2.609.398
euros.

Què vol dir això? Desviar recursos públics a la medicina
privada. Vegi, Sra. Consellera, que he parlat de privada
privada, no de privada ..., o sigui de privada amb ànim de lucre,
negocis, negocis particulars. Hi ha altres coses que no són
públiques, però no hi entr, perquè llavors no em diguin ..., no,
no, negocis, aquestes quantitats, segurament me n’he deixat
algunes. Això dels imposts de tots va cap a la sanitat, cap al
negoci privat. 

I miri, casualment, dissabte aquest passat, un diari publicava
un extracte ampli d’un informe de l’Organització Mundial de
la Salut. Diu: “La OMS cuestiona los hospitales” -bé, de la Sra
Aguirre, diuen aquí, però és que la Sra. Aguirre i la Sra.
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Castillo tenen el mateix model d’hospital- “la gestión privada
de la sanidad pública es más costosa y se desarrolla a
expensas de la calidad”. “Es más costosa y se desarrolla a
expensas de la calidad”, Organització Mundial de la Salut, i
parla d’aquests hospitals, d’aquest meravellós hospital que es
projecta a Son espases. Diu altres coses, que la colAlaboració
públicoprivada -ho diu l’OMS- complica encara més la ja de
per si difícil feina de construir i dirigir un hospital. També parla
de la falta de transparència dels projecte, de la carestia i, miri,
un punt que el degué escriure l’OMS pensant en Son Espases.
Diu: “El estudio destaca la incapacidad del modelo para
adaptarse a un entorno de gestión sanitaria que cambia muy
rápidamente. Debido a los contratos a 30 años en los que está
basado, la falta de flexibilidad para adaptarse a los cambios
de población” -etc., no sé si, no, li ho puc llegir sencer, llavors
li passaré al Sr. Puche, que veig que està interessat, la
informació completa. Sembla que l’Organització Mundial de la
Salut feia aquest informe a posta per a Son Espases, no és això,
resulta que ha analitzat el que passa a la sanitat de la Gran
Bretanya, d’Austràlia, països amb experiència de sanitat
pública i amb experiència de privatització i resulta que surten
més cars i que la qualitat és menor.

Passem a un tema pressupostari, un tema pressupostari
ocult, perquè clar vendrà al futur, als 30 anys aquests que no
tendrà capacitat d’adaptar-se, com diu l’OMS, és el pressupost
de Son Espases, sort que hi ha una petiteta quantitat que va per
a direcció d’obres o projectes, no ho record bé, però el
pressupost està ocult, però això és de ver el pressupost de la
comunitat, el que condiciona els pressuposts de la comunitat
d’enguany, de l’any que ve, de l’altre, de l’altre, fins a 30 anys,
i la gestió privatitzada falta d’eficàcia, de possibilitat d’adaptar-
se, més complicat un sistema públic privat que un sistema
directament públic, l’Hospital de Son Espases.

I jo em pregunt si aquest hospital és tan terriblement car, si
resulta que l’experiència d’altres països avançats que han optat
per aquesta línia està desaconsellada pels experts del tema, quin
motiu, per què esdevé decidir una operació urbanística per
transformar una zona de Palma encara no urbanitzada amb
l’excusa d’un nou hospital. M’ho pregunt i no trob resposta, i
em pregunt, on es va decidir això?, i qui hi havia amb capacitat
de decisió en aquell famós dinar que ha sortit als mitjans de
comunicació? Per què no s’han donat explicacions? Miri, fins
i tot la reunió al Consolat del dia 25 del mes passat, a les 6 de
la tarda, a posteriori, però s’ha reconegut i s’han donat
explicacions, increïbles, però s’han donat; d’aquesta reunió
encara no se n’han donat. I per què s’opta per la gestió privada
del nou hospital de referència? Per què, Per què aquesta
voluntat privatitzadora? Per què deixam perdre tota aquesta
legislatura, som al final, tota aquesta legislatura pel que fa
referència al nou hospital de referència -valgui la redundància-,
per què? Per què es contracta una empresa privada perquè
valori les ofertes que es presenten per a la construcció i no ho
fan els mecanismes públics? Com és possible que sigui
indiferent que un hospital costi 700 milions o en costi 600,
l’escaig -que és important- el deix al marge, 100 milions
d’euros de diferència? I em pregunt també, tenint en compte
que hi ha hagut diverses valoracions, quina devia ser la bona?,
la de Global VM, que és l’empresa privada que es contracta i
es paga, però ara no s’ha tengut en compte, la del Consell
Consultiu o la del ColAlegi d’enginyers i economistes? I em

pregunt, i per què no se li demana a altres colAlegis
professionals si es vol també? I em pregunt també, què ha
tengut a veure la campanya mediàtica desenvolupada per
l’empresa que primer va perdre i després ha guanyat en el
resultat de la concessió? I també em pregunt, i si la concessió,
que està recorreguda, s’ha anulAlat? Un contracte d’aquestes
característiques, d’aquest preu, d’aquest import, què passaria si
s’anulAlàs, sobretot si ja estaven les obres en marxa, possibilitat
que no es pot dir que no estigui damunt la taula.

Bé, i llavors, s’ha publicat a diferents mitjans de
comunicació, també diu “dos subdirectors del Govern
assumiren l’informe a favor de l’empresa OHL a Son Espases”,
no sé si els subdirectors, com els directors, van de dos en dos,
però aquí s’assumiren, però no es fa, es fa una altra cosa.

Crec, Sra. Consellera, queda molt poc, però encara és a
temps de rectificar. Crec que vostè no s’hauria de fer
responsable d’una decisió que vostè no ha pres, que li han
posat, encara pot renunciar a fer el Son Espases i recuperar el
projecte de Son Dureta, no té més que acceptar les esmenes de
l’oposició, del nostre grup i d’altres, que li aportam quantitats
per començar l’any que ve amb el projecte de Son Dureta i
renunciar a aquest.

Miri, Sra. Consellera, ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Acab ara mateix, Sr. President. Algun dia tal vegada també
es podran conèixer les reunions, les negociacions que s’han fet
per imposar, jo crec que també a vostè per imposar-li aquesta
ubicació de Son Espases, renunciï, Sra. Consellera, i tiri
endavant, digui al seu grup que doni suport a les esmenes de
l’oposició i tiri endavant amb el projecte consensuat i no
especulatiu de Son Dureta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Seguidament, passam a la
defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista a les seccions incloses
al debat, per la qual cosa té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Enguany per segon any consecutiu,
la consellera està molt contenta perquè han presentat un
pressupost que torna a superar, de salut, el milió d’euros, el que
passa és que haurem de saber a final d’any, si el governen tots
ells, que Déu no ho vulgui, realment s’han gastat el milió
d’euros o no, perquè del 2006, a hores d’ara, només en tenen
compromesos al voltant de 900.000, ja n’hi han sobrat, eh? A
salut ja ho deuen tenir tot fet perquè li han sobrat doblers el
2006.
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I, en segon lloc, hem de veure quin és l’esforç que fa el
Govern amb aquelles coses que ens ha dit la consellera. Diu
que fa un gran esforç a treure pressupost per a salut i que el
pressuposts de salut són els millors de tots. Si fossin tan bons,
creixerien al mateix nivell que creixen els altres pressuposts, el
pressupost global creix un 6,65%, el de salut només un 5,5, un
punt per davall del que creixen els altres, per tant, no és tan
gros l’esforç en salut. Però el Partit Popular té les seves
prioritats i, evidentment, la sanitat pública no és la seva, però
tenen la gran sort de comptar amb una consellera que s’ha fet
experta a publicitar actuacions, actuacions que o bé no es duen
a terme o bé, si s’arriben a dur a terme, duen anys de retard.

I amb aquest milió d’euros, de què està tan contenta la
consellera, no hi ha pressupost per construir els centres de salut
i els hospitals promesos per la consellera i aprovats pel Govern
en el Pla d’infraestructures sanitàries, per tant malament
començam amb aquest pressupost de què n’estan tan contents
els del Partit Popular. Algunes obres ja haurien d’estar
començades, altres acabades i altres ben avançades, però no, i
dos exemples ràpids, Can Misses, el bloc quirúrgic de Can
Misses va aparèixer el el pressupost del 2004, en el del 2005,
hi és en el del 2006 i tal vegada el 2007, amb les ganes de fer-
se la foto abans de les eleccions hi haurà un bloc quirúrgic nou
a Can Misses, tal vegada, però no ho sabem. Els centres
d’atenció primària no tenen pressupost, la consellera n’ha
anunciat moltíssim, aquí en aquesta tribuna ens va dir que els
havien d’adjudicar els ajuntaments, per tant els hauran de pagar
els ajuntaments, m’imagín, a través de qualque conveni, però
resulta que els doblers que van a ajuntaments de la Conselleria
de Salut baixen un 66 i escaig per cent, per tant no sé si esperen
que els ajuntaments els adjudiquin, els paguin i se’n facin
càrrec de tot, per tant, no hi ha pressupost propi i rebaixen a la
meitat els doblers destinats a ajuntaments per a centres de salut,
jo li deman a veure com fan comptes pagar-los o qui fa comptes
que els pagui. I no ens digui que estan compromesos al
pressupost del 2006 perquè l’han d’haver compromès avui o
ahir, perquè els darrers documents que tenim, del 2006 que hi
havia 4,2 milions d’euros per a edificis i construccions en el
programa 411B, en tenien reservats 200.000, n’hi han sobrat 4,
de milions d’euros, en tenen 4 de disponibles, i dels 8,7 milions
d’euros del 412A, d’atenció primària, n’hi havia 5,3
disponibles aquestes darreres setmanes. Per tant, no només no
fan els centres, no tenen prou doblers per fer-ho tot, sinó que
els pocs que tenen no se’ls gasten en allò que se’ls haurien de
gastar. Per tant, l’esforç inversor del Govern en infraestructures
sanitàries és minso i trist.

Com també és trist el paper de la conselleria i de tot el
Govern en temes tan importants com el del nou hospital de
referència. Cada vegada que algú es mira la documentació de
Son Espases, cada vegada se’n fa una lectura diferent. Si fos un
procés clar i transparent, fos qui fos qui miràs la documentació,
llegirien el mateix, però dependent de qui se’l mira, tothom en
fa lectures diferents, per tant alguna cosa passa a Son Espases,
que no hi ha dos informes iguals, alguna cosa passa, molt clar,
molt transparent i molt net no deu ser, fins i tot tenen amenaces
d’empreses que feien comptes tenir-ne l’adjudicació, no sé si
perquè els ho havien promès abans o no, però aquestes
empreses els amenacen de dur-los als tribunals. Per tant, un
procés obscur, mentre feim pelotazos urbanístics, procediments
administratius foscos, però els ciutadans continuen sense tenir

un nou hospital, que era una promesa del Partit Popular també.
El Partit Popular va dir que faria un nou hospital i ha estat
incapaç de posar la primera pedra, primera pedra que ens va
prometre la consellera el novembre del 2003 per al 2004,
s’acaba el 2006 i el 2007 no hauran començat les obres.
Aquesta serà la seva herència, Sra. Consellera, promeses d’un
nou hospital que s’han convertit, només, en amenaces a un dels
pocs indrets rústics que encara queden a Palma, res més, res
més. Si hagués triat continuar amb el projecte del Partit
Popular, perquè el projecte de nou hospital de Son Dureta a
Son Dureta també era del Partit Popular, a hores d’ara s’hauria
pogut fer ja, almenys, dues fotos de dues parts noves de
l’hospital, no estaria acabat, però almenys ja tendria dues fotos,
i els ciutadans comptarien amb mig hospital nou, i ara nu mig,
ni una tercera part, ni la primera pedra, que no crec que
s’atreveixi a posar-la abans de les eleccions, perquè no tendrà
temps d’haver aclarit tots aquests documents tan i tan estranys
que cada vegada que se’ls mira una persona o una entitat en
llegeix una cosa diferent. 

Per tant, no compleixen les seves promeses i no tenen
pressupost per dur-ho a terme tot, però la consellera continua
fent propaganda. Com? Amb el Pla estratègic de salut mental,
pla que s’ha convertit en una simple estratègia per no destinar
més doblers a salut mental. El Pla sociosanitari que ens l’han
anunciat tres anys, a la fi ens l’arribaren a donar, que pareix
que el tenen aprovat, 499 pàgines, i no diu quins són els
mecanismes de finançament d’una cosa tan important com el
Pla sociosanitari, no ho estableix, diu que tal vegada podrà
costar ... i tant professionals són vostès, Sra. Consellera? El Pla
de drogues, la prevenció és l’eix prioritari en matèria de
drogues, la partida destinada a campanyes de prevenció ha
baixat ni més ni menys que el 76%, que tampoc no és estrany,
perquè enguany de 639.000 euros inicials s’ha vist rebaixar a
209.000, si ho feren el 2005 i ho han fet el 2006, per què han
de fer campanyes de prevenció de drogodependències el 2007,
no és ver? Ja ho veurem llavors qui guanya les eleccions, això
no dóna vots.

O una cosa semblant passa també amb les campanyes de
salut, del programa de salut pública, protecció del consumidor,
pressuposts que no s’executen perquè després es destinen a
propaganda i a estudis i treballs tècnics que m’imagín que són
els diferents estudis que han anat pagant per a Son espases.
Però si hi ha una cosa que realment passa de mida, és el tema
de la salut bucodental, varen prometre que els infants de 6 a 15
anys tendrien assistència bucodental gratuïta, el Partit Popular
va prometre a les famílies que aquesta legislatura els infants
d’entre 6 i 15 anys tendrien el dentista gratuït, a hores d’ara l’hi
tenen els de 6, 7 i 8, si aconsegueixen saber com ho han de fer
per poder-se acollir a aquest programa, però és que fins i tot,
fins i tot no tenen doblers destinats a aquest programa, dins el
pressupost destinat a serveis sanitaris externs, aquell que ...
sabeu què hi tenen per a salut bucodental a Mallorca, per al
programa PADI? 1 euro, 1 euro, assistència sanitària mitjana a
aliens, per al programa PADI, 1 euro, Sra. Consellera, i amb 1
euro fa comptes atendre el dentista, no ja fins als de 15 anys,
als de 7 i 8 anys, 6, 7 i 8 anys vol destinar vostè 1 euro l’any
que ve? Això no és enganyar els ciutadans, Sra. Consellera?
Veuen quina és la seva estratègia? Molta propaganda, les
famílies no saben com ho han de fer per acollir-se al dentista
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gratuït i quan ja estan cansades ho paguen de la seva butxaca,
perquè realment els alAlots necessiten el dentista. 

Per tant, Sra. Consellera, la seva conselleria no mereix el
nostre respecte, no mereix el nostre suport i realment per tot
això i per moltes coses més, però com que ja se m’ha posat el
llum vermell no les hi diré, nosaltres li presentam esmena a la
totalitat, esmena a la totalitat de Salut, esmena a la totalitat a
GESMA i esmena a la totalitat a l’ib-salut. I només una petita
cosa abans de seure perquè m’agradaria saber quin problema
greu hi ha a la Direcció General de Farmàcia, perquè no fa
moltes setmanes, un dels portaveus de salut del Partit Popular
ens va donar aquí una lliçó que els plans estratègics, quan
nosaltres reclamàvem que l’estratègia de salut mental es
transformàs en un pla estratègic de salut mental, ens va donar
aquí una lliçó que els plans estratègics només es fan en
situacions d’emergència, i jo li deman si a la Direcció General
de Farmàcia hi ha una situació d’emergència que vostès es
plantegen dins el pressupost de l’any que ve elaborar el Pla
estratègic de la Direcció General de Farmàcia.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Gascón, té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Com deia el president del Govern
l’altra setmana, quan parlàvem del debat de l’autonomia, és un
debat de balanç de tota la legislatura, no només un debat de
pressuposts, és un debat de balanç de quatre pressuposts, i
aprofitant que aquest debat és substitutiu del debat d’educació,
bé, vostè ha suspès quatre anys seguits, no té dret ni a participar
un altre any, per tant jo confio que ja ho deixi i se’n vagi a ca
seva per al bé de la salut dels ciutadans. Perquè si aquesta
intervenció només pogués durar un minut, jo diria que els
pressuposts del 2007 la fan feliç, açò és bo, són continuistes,
per tant falsos des del nostre punt de vista en la seva execució
com l’any passat i estan adreçats a quatre coses sense
importància i algunes bastants de mentides.

Aquest pressupost continua mantenint totes les seccions
pressupostàries de l’anterior, d’aquesta manera cada gerent de
l’ib-salut, el dia següent de l’aprovació del pressupost ja sabrà,
ho tendrà al programa SAP del seu ordinador, el pressupost del
seu centre. Això invalida, consellera, qualsevol negociació
pressupostària del contracte de gestió, i aquest tema casualment
ja el va denunciar com una incongruència molt greu al debat
dels pressuposts del 2003 la portaveu del PP que crec recordar
que era una tal Sra. Castillo. Es veu que el Sr. Ramis
d’Ayreflor no li ha deixat aquest any tampoc canviar-ho, com
li van demanar l’any passat. Aleshores, el debat i la posterior
foto, roda de premsa, tot això els interessa quan es fa el debat
del contracte de gestió, però és el que és, la foto i el de sempre.

Per altra banda, continua mantenint separat el pressupost de
les competències transferides de l’ib-salut i de l’antic

SERBASA, que enguany canvia de nom i es diu Assistència
sociosanitària i salut mental, dins el pressupost del serveis
centrals, reduït aquest, com l’any passat, al capítol 1 de persona
dels serveis centrals i hospitals de GESMA. Es dóna la
paradoxa que fins i tot l’aportació que deia l’ib-salut a GESMA
encara es manté al pressupost global del servei, d’aquesta
manera trobam que GESMA té distintes vies de finançament,
és a dir, diferents patrons per tenir uns mateixos doblers, això
és una complicació burocràtica, antiga que l’únic que fa és el
que interessa, fer difícil el seguiment pressupostari.

En definitiva, sembla que són uns pressuposts amb un
increment total del 5% sobre el 2006, la partida que augmenta
més és la de personal, sense dubte per assolir les despeses
derivades de l'OPE i de l’anomenada o mal anomenada carrera
professional, i també les despeses corrents, bàsicament pels 25
milions d’Inca, en canvi no augmenta res el capítol de farmàcia
que baixa un 0,2%, això és una mentida absoluta i jo volia
aprofitar per fer-li una pregunta, l’única pregunta que li faré,
m’acaben de telefonar quan estava ja començat aquest debat,
una persona d’un laboratori, que no sap que jo som diputat, sap
que som metge de l’Hospital Verge del Toro, i em demanava
a veure si jo podia fer alguna cosa perquè li paguessin les
factures del mes de maig de l’Hospital Verge del Toro. Jo
pregunto, es deuen tants doblers als laboratoris?, i no pugen les
partides de farmàcia?, l’any passat ja no pujaren, serà l’única
pregunta que jo li faré. Baixen les inversions, en teoria perquè
es deuen haver pagat obres en marxa i continua sense figurar
res, res de res, per a Son Espases, les partides per a GESMA i
serveis sociosanitaris mostren de la no existència de cap
projecte de desenvolupament sociosanitari real.

Com deia, per preparar nosaltres aquesta intervenció hem
llegit atentament la seva compareixença de l’any passat i la
d’aquest, hi ha una diferència, l’any passat va dir 17 vegades
que eren uns pressuposts socials, aquest any només dues; es veu
que la consigna, i no m’estranya pel moviment que hi ha, és una
altra en aquest moment. Amb el que sí coincideix és amb la
seva satisfacció, l’any passat, aquest, sempre, està contenta per
un pressupost, que jo insistesc, com a l’any anterior, que és
fals, però vostè està contenta, pot sortir cada dia a fer una roda
de premsa, vendre’ns una moto i això a vostè li dóna aquesta
alegria. Està satisfeta perquè el pressupost de l’ib-salut puja
fins a 1.060 milions d’euros, l’any passat 1.004. I clar, a la seva
compareixença, després de la satisfacció, critica el maligne, que
és l’Estat, evidentment. El maligne només posa 800 milions
l’any passat i 909 aquest 2007. Jo em pregunt si aquesta xifra,
no ho sé, això ho hauria de saber el Sr. Ramis d’Ayreflor, però
estic segur variava ni una vegada que no aniria així, els doblers
de la reunió de presidents, els milions, a través (...) milions
estan en aquests 909, jo em tem que no, però bé, és igual.

Sí? Gràcies, Sr. Ramis, jo el creuré -en deu haver tret uns
d’un lloc i els ha posat a l’altre.

I després, dins açò que el maligne només posa 909 milions,
es posa una medalla i ens diu: perquè a l’any 2003 la
Conselleria de Sanitat o de Salut només tenia 680 milions
d’euros. I aquesta medalla la punxa, consellera, perquè resulta:
Madrid què donava a l’any 2003 per a Salut? Posem que donés
els 680 milions d’euros, i no era el maligne que hi havia, era el
Sr. Aznar, ara resulta que donaven 680 milions d’euros i vostè
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aquí damunt ens deia Madrid me mata, i ara donen 909 i ens
queixem, un 3!% més que ara.

Després es torna a queixar per l’augment de la població, és
clar, jo també he de dir que es torna punxar amb la medalla
perquè resulta que la llei aquesta no la va fer ell, no la va fer el
govern actual, estic segur que si no fos legal estaria en els
tribunals, si hi van cada dia, si els encanten els jutjats, per tant
açò deu ser que és cert.

En definitiva, consellera, els altres sempre tenen la culpa de
tot el que va malament, vostè és el bo; és escandalosa la manera
que té de tergiversar els fets, només amb el seu benefici i amb
la gent que vostè afavoreix. Ens conta pelAlícules, jo ja tenc
assumit que en puc creure cap d’aquestes.

Els pressuposts, Sra. Consellera, no són reals perquè amb
les inversions vostè cada any ens conta una pelAlícula. En el
2006 ens anuncia reformes i construcció a Sant Agustí,
Felanitx, Son Amonda, Escola Graduada, Son Roca, Aragó,
Pere Garau, Sant Antoni, Sant Josep, Sant Jordi; 2007: Sant
Agustí, Felanitx, Aragó, Pere Garau, Son Amonda, Son Roca,
Sant Josep, Sant Jordi, els mateixos i els quiròfans. S’han
disminuït un 43% les inversions per a aquest any. Jo crec que
hauria de tenir la dignitat, consellera, de reconèixer que les
inversions en obres s’han retardat cinc minuts en aquesta
autonomia.

I a sobre diu que els anteriors no fan res, jo crec molt
raonable el diputat que fa uns dies deia des d’aquesta tribuna
que les construccions a les administracions van lentes. I jo tenia
aquí posat un exemple, el Canal Salat vostè, que va dir que no
havien fet res en un any i mig, és cert, es va trobar els plànols
fet, no ha fet ni un canvi, va començar el desembre del 2005,
després de dos anys i mig de governar vostè, i ho tenia tot fet.
Això funciona així i vostè ja ho dóna com a fet des de fa dos
anys, perquè el president del Govern va sortir aquí l’altre dia i
va dir: ja hem fet 4 hospitals i 19 centres de salut; entres a
l’hospital Verge del Toro i te trobes un rètol: Govern de les
Illes Balears, 4 hospitals, 19 centres de salut, tot hom s’ho mira,
clar, aquí és el caliu, no? Això jo dic que ho fan molt bé a la
seva conselleria, consellera, molt bé, l’han de fer consellera de
Relacions Institucionals i Comunicació la pròxima vegada.

Miri, jo estic indignat perquè treball en el món de la salut
i veig com ens l’està deixant consellera. L’any 2006 va posar
7 milions per al Decret de garanties, el qual encara no està en
marxa; aquest any crec que són 4. Si no tenim llistes d’espera,
si fins i tot la feliciten d’altres autonomies, ens ho va dir a la
comissió i li diuen que no saben com ho ha fet; nosaltres, els
que hi treballem, tampoc no sabem com ho ha fet, perquè clar,
és una cosa que, excepte l’ib-salut, ni una persona sap qui entra
a la llista quirúrgica, cap professional sanitari avala les xifres,
etcètera. El que sí és cert és que la nostra conselleria ha
augmentat un 40% la despesa econòmica en convenis amb
clíniques privades del 2003 al 2005, això sí que és cert. I que
a Son Dureta l’any passat disminuïren 407 intervencions, el
2005, 405 intervencions menys que l’any anterior, que no
pensin que es van deixar de fer, però s’han fet a un altre lloc.
No s’equivoquin.

Perquè aquests milions del Decret de garanties serveixen
per a això, per anar pagant, és que s’està intervenint gent que
no fa sis mesos que esperen, perquè no en tenen diuen. I el que
sí és cert és que operen gent que fa dos mesos que esperen i els
operen, són intervencions que no són gaire importants, doncs
ja va bé, a les clíniques aquestes, el rebombori aquest i així
funciona. Puc demostrar això a Menorca i a Eivissa consellera.

I se m’acaba el temps i volia parlar d’un altre tema, no
parlaré gaire del Defensor de l’Usuari, que esperem, ja el té
nomenat, que estigui en marxa. El Decret 88/04, de 22
d’octubre del 2004, publicat fa vint i busques de mesos en el
BOIB. El programa PADI, el qual funciona a la perfecció,
però, com vostè sap, a Maó no hi ha ni un dentista que s’hagi
apuntat al programa PADI i han d’anar a Alaior, a 12
quilòmetres, a la població de Menorca més grossa. No li vull
dir el que passarà amb les dents de la gent gran, quan, veurem
amb qui signarà els convenis, si amb els protèsics o amb els
dentistes, açò serà un problema important.

I després, per acabar, consellera, Son Espases, la cirera de
la seva gestió impecable; miri, per afavorir el que pertoca estam
sense una pedra i s’han retardat cinc minuts, i jo no la
responsabilitz a vostè d’aquest tema, perquè pens que no hi ha
tengut res a veure, la veritat, ha fet el que li han dit; malgrat
crec que ens va enganyar al principi quan ens va fer veure que
nosaltres opinaríem sobre terrenys, en aquelles reunions que
teníem aquí dalt. Vostès han optat pel model anglès, el PFI
aquest, que nosaltres diem concessió d’obra, i jo prescindiré de
l’espectacle de l’adjudicació i el que demanaria és que ho
deixin damunt la taula fins després de les eleccions i si guanyen
ho facin, però que esperin; però prescindint d’això, ja que
parlam dels pressuposts, està clar que aquest mètode de
construcció ha quedat clar que no és més barat que el
tradicional, per molt que vostès i algun assessor seu ens ho
digui. Vostès fan una contractació de construcció i de gestió de
l’edifici, però també de provisió de determinats serveis, en
principi no sanitaris.

I tot ho fan per evitar el límit d’endeutament públic, no per
altra cosa. I el fet de la construcció encara és controlable, però
la resta, 30 anys, com es calculen les despeses del personal que
tendrà la neteja, i l’IPC, l’augment, si hi ha contractes,
subcontractes, això és incontrolable.

I ja per acabar, Sr. President, acab tot d’una, he llegit uns
quants treballs dels que més en saben d’això, a part dels de la
seva conselleria, que són els anglesos, i a Madrid també en
saben molt, Plumitge que diu, un treball aquí en anglès, diu
Poor prognosis for PFI, diu: “El PFI -que és el mateix que fem
nosaltres- tiene -i això lliga amb el que ha dit el Sr. Ramon
abans- un coste total mayor que el endeudamiento público
directo. Existe opacidad y dificultad de control en todas las
fases del desarrollo y existen mercados secundarios que logran
articular mecanismos para evitar la penalización por
incumplimiento y quiebra.” I un altre, el 2006, també, que diu:
“¿Está muerta la financiación privada? Si el PFI muere -
aquest és més simpàtic- en el Reino Unido, puede tener todavía
vida más allá de sus costas, una vez más el Reino Unido
podría al menos tener éxito exportando sus fracasos.”
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Ara estam amb això nosaltres. I ja no tenc temps de parlar
de la Llei de l’alcohol, que supòs que en els pressuposts deu
estar espectacular. I per açò, Sra. Consellera, nosaltres no
donarem suport a aquests pressuposts de Sanitat. Tampoc ja,
desgraciadament, estam en disposició d’entendre les seves
raons, perquè pensem que sempre ens ha estat enganyant.

Per tant, bones tardes i vostè mateixa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascón. Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Supòs,
Sr. Gascón, que després tendrem rèplica i per tant podrà parlar
del que li ha quedat damunt la taula. El primer que vull fer és
felicitar i felicitar-nos per les seves intervencions, perquè ja
dubtava que tenguéssim aquest debat en el plenari de la
cambra, atès que les comissions que s’han celebrat, amb la
meva compareixença i també amb les esmenes, doncs no hi ha
hagut cap intervenció, una només que hi va haver de la Sra.
Salom, a la meva compareixença, sense rèplica, per part dels
grups polítics a l’oposició, ja pensava, sincerament, que la
sanitat no els interessava gens, que havien perdut l’interès
sanitari. Per tant, celebr que haguem reprès aquest interès i que
tornem a parlar de sanitat.

Jo ho entenc, entenc que és molt difícil fer oposició davant
un balanç de gestió tan important com el que té la Conselleria
de Salut i Consum aquesta legislatura, perquè ho ha dit molt bé
el Sr. Gascón, avui venim a parlar del pressupost del 2007,
però també hem d’aprofitar per fer balanç de gestió, atès que
són els darrers pressuposts d’aquesta legislatura. I de ver que
ho entenc, perquè quan un mira tot el que s’ha fet, per molt que
a vostès els agradi parlar de màrqueting, de fum i de què no
s’ha fet res o que s’han fet poques coses, però si un mira tot el
que s’ha fet entenc que és molt difícil fer oposició. Però, en
qualsevol cas, jo venc aquí avui, davant el plenari, a explicar
aquests pressuposts del 2007 i a fer aquest balanç de gestió,
perquè, en qualsevol cas, els pressuposts per a l’any 2007 són,
en definitiva, continuistes, i continuistes vol dir que continuen
amb els objectius que ens vàrem posar des del principi
d’aquesta legislatura, diversos objectius els quals, òbviament,
no es poden acomplir en un any ni en dos, sinó que n’hi ha que
òbviament necessiten molt més temps, un temps més llarg que
és el que feim.

I no hi ha màrqueting, perquè, pressupost, Sr. Gascón, vostè
me deia que si era criticar o fins i tot ironitzaven que estava
satisfeta perquè per segona vegada superam els més de 1.000
milions d’euros en sanitat a la nostra comunitat autònoma; per
suposat que n’estic satisfeta, per suposat, perquè si jo només
invertís en sanitat el que rep de l’Estat de finançament sanitari,
no arribaria a aquests 1.000 milions d’euros, me quedaria amb
900. Però no, el Govern del president Jaume Matas i el
conseller d’Hisenda han volgut apostar per la sanitat també i,
òbviament, Sr. Gascón, que ho lleven d’un altre lloc, perquè
òbviament s’ha de prioritzar quan tens una limitació de
recursos, i en aquest cas i en aquest moment s’ha prioritzat la

sanitat. A l’actual legislatura destinam 1.088 euros per a la
sanitat, per a l’atenció sanitària dels ciutadans. Què hi va
destinar el pacte de progrés? 680 milions d’euros.
Efectivament, hi ha hagut un increment d’un 60%.

Sra. Mascaró, és ver que enguany creixem un 5,5%, però és
que vostè ha de mirar la perspectiva, creixem un 5,5% però
hem crescut un 60% en quatre anys, jo crec que aquest és el
creixement realment important, passam de 680 milions d’euros,
que era el que el pacte de progrés destinava a la sanitat dels
ciutadans de les Illes Balears, a 1.088 milions d’euros, que és
el que aquest govern destina a la Sanitat.

I Sr. Gascón, no s’ha reconegut l’increment poblacional, a
l’any 2002 jo sempre vaig dir que les transferències no estaven
mal dotades, que sempre podien ser millor, però no estaven mal
dotades; però és que en aquell moment no vàrem tenir
l’increment extraordinari de població que hem tengut des de
l’any 2002 fins a l’any 2007, que és prop d’un 25% de la nostra
població. I no li dic jo, l’altre dia vaig ser en el 175 aniversari
de la Real Acadèmia de Medicina, en què la conferència
honorífica la va fer el Sr. Guillem López Casasnovas, a qui tots
coneixem, una persona amb molta experiència, amb molts
coneixements científics respecte del coneixement sanitari, ja no
som jo, no és la consellera Castillo qui ho diu, és aquesta
persona, aquest professor qui va reconèixer que, efectivament,
a les Illes Balears teníem una manca de finançament, sobretot
derivat de l’increment de població. I això és l’assignatura
pendent, mentre a Madrid, al conseller d’Hisenda i a mi
mateixa, ens donen uns copets a l’esquena i ens diuen: teniu
una situació difícil; però no ens reconeixen aquesta situació a
nivell de finançament. I no per legislació, Sr. Gascón, perquè
hi ha els mecanismes adequats, el que passa és que, en principi,
si efectivament el Sr. Zapatero compleix les seves promeses,
s’està parlant d’un model de finançament sanitari, i nosaltres
esperam que estigui reconeguda aquesta situació.

Però continuam, no només pressuposts, perquè els
pressuposts s’apliquen a projectes concrets. Infraestructures, no
els agrada, jo entenc que no els agradi, perquè, de ver, és que
entenc que és molt difícil fer oposició a un conseller que
construeix quatre nous hospitals, tres nous hospitals que
començaran a funcionar i es posaran en funcionament durant
l’any 2007, l’hospital de Menorca, l’hospital Comarcal d’Inca
i l’hospital de Formentera, el qual ja està acabat, aquesta
setmana esperam que ens entreguin l’obra, si tot va bé i, si no,
la pròxima, però que pràcticament ja està enllestit, i que, a més,
començarem les obres del nou Son Dureta, que en parlarem,
perquè, per suposat, no renunciarem a un projecte, i no perquè
no vulguem renunciar per orgull o pel que sigui, no, perquè
s’ho mereixen els ciutadans de les Illes Balears i perquè els
ciutadans de les Illes Balears i els professionals de Son Dureta
ens ho varen demanar en el 2003 i per tant és un compromís
que hem d’acomplir.

Però no només hospitals, també centres sanitaris, atenció
primària, una trentena d’actuacions. Vostès critiquen que
pràcticament no hi ha finançament, clar, perquè hem cercat un
finançament a deu anys i hi ha la part proporcional en aquest
pressupost de l’any 2007.
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I vostè, Sr. Gascón, diu que han arribat cinc minuts tard;
doncs sí, i li he dit altres vegades, és ver, Sr. Gascón, és ver, i
li he dit moltes vegades i li he reconegut, perquè moltes
vegades les teves previsions varien, però hem de mirar per què.
Òbviament, si parlam de Son Dureta, també hem de dir que no
ens ho han posat gens fàcil, la part del Govern ho hem intentat
fer ràpid, però després necessitàvem altres intervencions
d’altres institucions que s’han retardat i a més, gràcies també a
la seva colAlaboració apostant perquè així fos que es retardàs
aquest projecte.

Vostè parlava de Canal Salat; a Canal Salat també hi ha una
explicació, el qual, per cert, pràcticament ja està enllestit, a
Canal Salat el problema és que Recursos Hídrics ens va posar
unes condicions perquè hi havia el torrent de Canal Salat que
exigia unes mesures correctores. Vostès varen fer el dibuix
damunt el paper però es varen oblidar d’aquestes mesures, és
ver; però en qualsevol cas les vàrem fer i això ens va retardar.
Però crec que l’important és que està fet.

Però continuam, també hem incorporat nous professionals
a la sanitat, cosa que va dirigida precisament a reduir l’impacte
de l’increment poblacional. Aquesta legislatura hem
incrementat, o incrementarem en total, prop de 900
professionals al sistema sanitaris, amb l’obertura dels hospitals
i dels nous centres de salut. També hem incrementat, parlaven
de salut mental, prop de 100 professionals en salut mental, per
tant no ens diguin que no hem fet res i que només hem aprovat
un paper en matèria de salut mental. I en el 2007, els ho vaig
explicar a comissió, està previst un increment de 113 nous
professionals a atenció primària. Efectivament, és necessari,
com més població tenim els que més ho noten són els
professionals d’atenció primària i ens trobam que tenim una
pressió important. És una acció contemplada en aquests
pressuposts que volem prioritzar i per tant es farà. Vostès
pràcticament no varen fer incorporacions de professionals, per
tant també han de tenir un poquet de memòria.

Llistes d’espera. Les llistes d’espera ha estat una de les
prioritats d’aquest govern, perquè sempre hem dit que si volem
donar qualitat al sistema sanitari el temps d’espera del ciutadà
per a una intervenció quirúrgica, per a una consulta o per fer-se
una radiografia no podia estar en els nivells que ens vàrem
trobar quan vàrem arribar a la Conselleria de Salut. Ens vàrem
trobar una situació en què quasi 1.000 persones esperaven més
de sis mesos una intervenció quirúrgica, no estava ni
comptabilitzat això de les consultes i de les proves, i ens vàrem
mans a la feina. Al dia d’avui, jo li puc dir, i és cert que m’han
donat l’enhorabona a nivell nacional, Sr. Gascón, jo sé que a
vostè li sap greu, però companys de partit seus, m’han donat
l’enhorabona perquè s’ha fet molta feina per part dels
professionals en aquesta legislatura, però en aquests moments
ens trobam que de 87 dies de demora mitjana que hi havia per
a una intervenció quirúrgica, en aquests moments tenim 57
dies; o dels 48 dies que hi havia per a una consulta, ens trobam
que hi ha una demora mitjana de 29 dies. I aquesta reducció,
òbviament, no s’aconsegueix amb miracles, s’aconsegueix fent
feina.

Jo li he explicat moltes vegades, Sr. Gascón, com hem
arribat a aquesta situació: primer de tot amb la implicació,
motivació i esforç dels professionals sanitaris de tot el sistema,

però també amb la participació de l’hospital Creu Roja, de Sant
Joan de Déu, els quals ens han suportat molt, fins i tot derivant
persones directament des d’atenció primària, sense haver de
passar pels hospitals; amb l’obertura del bloc quirúrgic de
l’hospital General que vostès varen tancar, però que donava de
sí, i per tant ens ha suportat amb aquesta mesura; i sobretot amb
una priorització de l’objectiu i una transparència, perquè cada
tres mesos les dades estan penjades a la pàgina web, cosa que
jo no vaig tenir mai, perquè jo me vaig cansar de repetir que
se’m donassin dades de llista d’espera i, clar, després ho vaig
entendre, però mai se’m varen donar aquestes dades.

19 quiròfans més per als ciutadans de les Illes Balears, 6 a
Son Llàtzer, 6 a l’Hospital General, 2 a Manacor; 5 a l’Hospital
Comarcal d’Inca properament, i 1 a l’Hospital de Formentera.
El pacte de progrés en va obrir 6 a l’Hospital de Son Llàtzer,
però en va tancar 5 a l’Hospital General, per tant el balanç en
aquest cas és aclaparador.

Nous programes, nous plans o estratègies o lleis, lleis de
drogodependència i altres addiccions, llei de voluntats
anticipades, primer Pla d’atenció dental infantil, primer Pla
d’asma infantil, Pla contra la tuberculosi, Estratègia de SIDA,
Estratègia de salut mental. Per cert, l’altre dia, en el Consell
Interterritorial, el ministeri va dur per a aprovació l’Estratègia
de salut mental del Sistema Nacional de Salut, encara no els he
escoltat criticar que fos una estratègia; com és que aquí el
Govern de les Illes Balears aprova una Estratègia de salut
mental i diuen que és un paper banyat perquè no serveix per a
res i en canvi el ministeri du, aporta una Estratègia, també,
idèntica, o més general fins i tot, a nivell nacional i vostès no
critiquen que no vengui amb finançament? Clar, perquè tenen
doble mesura, tenen doble mesura, i vostès han de ser
coherents, perquè al final en política si no s’és coherent al final
es paga. Però en qualsevol cas, Estratègia de salut mental;
Programa d’excelAlència de la sanitat balear; Programa
d’implantació de pròtesis dentals per a persones majors de
rendes baixes, això, Sr. Gascón, serà a partir de gener i estam
amb els convenis corresponents. Programa de detecció del
càncer de cèrvix, de detecció de sordesa a nadons, etcètera.
Què varen fer vostès? La Llei de salut, el Pla de salut i el Pla de
la SIDA, ben fet; però vostès ara no me diguin que no hem fet
res, perquè el balanç en aquest cas, fins i tot de normativa
d’estratègies i de programes és realment aclaparador.

Xarxa assistencial del tabaquisme, hem posat en marxa
grups de deshabituació tabàquica a 37 centres de salut, que
donen molts bons resultats per a la gent que vol deixar de
fumar. Hem posat en marxa un Centre internacional
d’investigació en medicina respiratòria. Hem millorat, de
manera més que considerable, les condicions de feina dels
professionals, la carrera professional, que es diu així,
efectivament suposarà una millora per a la satisfacció dels
llicenciats i diplomats i estam també fent feina en el
desenvolupament de la resta de categories. Homologació de les
fundacions; conciliació de la vida familiar i professional; el Pla
de seguretat, el qual també és molt important; estaturització i
increment de places de formació en atenció especialitzada. Què
varen fer vostès, senyores i senyors portaveus de l’oposició?
Pràcticament no varen fer res, una homologació, també ben
feta, però res més. Aquí el balanç és tremend.
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Noves tecnologies; humanització de la sanitat,
principalment per la incorporació de la figura del Defensor de
l’Usuari. En drogues crec que hem fet una feina impressionant,
fins i tot amb la incorporació d’un cap jove per a la gent jove,
per tractar específicament la seva problemàtica.

I en consum, que ningú m’ha parlat de consum, deu pensar
que tot es fa bé en consum, també hem posat en marxa el
programa de Consum a ca teva, que ens fa arribar a tots i a
cadascun dels ciutadans tota la comunitat autònoma.

I davant això, davant d’aquest balanç vostès diuen aquí que
feim màrqueting, que venem fum i que feim poca cosa; doncs
mirin, senyores i senyors diputats de l’oposició, quines
crítiques fan vostès? La veritat és que els he de dir que no han
estat massa originals, perquè m’hagués pogut remetre als Diaris
de Sessions perquè al final hem discutit una vegada rera l’altra
el mateix tota la legislatura, que sí concerts, que sí hem
incrementat molt els concerts, Sr. Ramon, per desviar els
doblers a la privada; no, no, Sr. Ramon, no, hem incrementat
els concerts, no massa, no massa perquè la proporció sobre la
despesa total en el 2002 era del 2,8% i ara és del 3,1, per tant
massa no hem incrementat el concert, però no ho hem fet per
millorar l’empresa privada, ho hem fet per millorar la salut dels
ciutadans, perquè amb aquests concerts, per exemple, en
hemodinàmica, la qual vostè critica tant, hem evitat que més de
100 persones d’Eivissa s’haguessin de desplaçar a Mallorca a
rebre assistència sanitària, i ho han fet amb bones condicions,
amb la seva família, en el seu lloc de residència i en condicions
de qualitat. Perquè fins ara no hi ha hagut cap problema, tot i
que vostès cridaven la mala sort. Però no, també ho hem fet en
mamografies, per evitar que els pacients estiguessin esperant a
urgències en època de grip; ho hem fet també en, bé, qualsevol
cosa que suposàs una colAlaboració pública-privada només amb
un objectiu, que és millorar l’atenció al pacient. Però ja li dic,
no és que haguem incrementat, és que més o manco ens
mantenim en el mateix percentatge.

Farmàcia puja un 0,65%, Sr. Gascón, però no es preocupi
perquè és una partida ampliable i la podem ampliar.

I Son Dureta, jo també acabaré amb Son Dureta, ja
m’estranyava a mi que no parlassin de Son Dureta o de Son
Espases, clar, és que no tenen més arguments, quan tu no tens
arguments de gestió has de cercar qualsevol altre argument; i
s’han construït tota una demagògia entorn d’aquest nou hospital
de Son Dureta perquè saben, i saben a ciència certa, que no
aguanta el debat sanitari, perquè a més me consta que els
mateixos professionals que fan feina a Son Dureta i que no fan
feina a Son Dureta, i usuaris també de Son Dureta, que no són
del Partit Popular sinó que pertanyen a altres ideologies, els
estan dient a veure què passa, que com es possible que es
puguin oposar a la construcció d’un nou hospital públic?

Critiquen el model de finançament; doncs miri, diuen que
si el model Aguirre-Castillo, també és el model de Catalunya-
Castella-La Manxa, que no estan governades pel Partit Popular
i fan exactament el mateix, i si voleu que després entrem en
aquesta qüestió continuarem. Però el més important: per què
hem triat aquest model? Que és el més important, perquè
aquesta consellera, quan va arribar a la Conselleria de Salut, es
va trobar amb un dèficit de 150 milions d’euros, que és

pràcticament el que costa construir el nou hospital de Son
Dureta; de construcció, de preu de construcció el nou hospital
té aproximadament 180 milions d’euros, i el dèficit que vaig
trobar jo a la Conselleria de Salut és de 150 milions d’euros.
Per tant, una raó bastant important per cercar altres vies de
finançament. I després la segona, la qual també és important,
mentre el Sr. Rodríguez Zapatero finança un hospital a
Astúries, aquí no vol finançar ni un euro del nou hospital de
Son Dureta, per què? Per què som de segona, per què som una
comunitat governada per un partit que no és el seu? No,
aquestes són les dues principals raons que ens varen dur a
finançar el nou hospital de Son Dureta amb una fórmula com la
que finalment hem licitat.

Però és que no hi ha res ocult en el pressupost, és que no hi
és, no hi és l’hospital de Son Dureta, clar que no hi és, no és
que estigui ocult; no hi és perquè es començarà a pagar quan
estigui construït, que és un dels avantatges que té aquest model,
d’aquí dos anys i mig, quan estigui construït aquest hospital és
quan el començarem a pagar. I això garanteix que es construirà
aviat i a més ben fet, perquè també l’empresa que el construeixi
l’ha de mantenir durant 30 anys.

No tenc més temps, simplement vull repetir que aquest
govern no renunciarà a l’hospital de Son Dureta, per suposat,
perquè és una obligació per la nostra part. Vostè Sr. Gascón
s’ha traït, perquè ha dit: que ho deixi damunt la taula i que no
es decideixi fer res fins a la pròxima legislatura. Això és el que
a vostès els agradaria, perquè han fet feina des del primer dia
perquè un govern del Partit Popular no fes aquest nou hospital
de Son Dureta, amb demagògies, amb mentides i amb
acusacions falses, les quals si no ho són, ja haurien de ser als
jutjats, i no hi han anat. Per tant, deixin d’enganar els ciutadans
i el que han de fer és suportar aquest govern perquè
definitivament surti aquest nou hospital de referència, perquè
és molt necessari, no només per als ciutadans, pels (...) sanitaris
que tenim en aquests moments a la comunitat autònoma, sinó
també per totes les persones que afortunadament ens visiten
cada any a la comunitat autònoma i també pels més de 4.000
professionals que hi fan feina amb condicions que no són les
adequades.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, crec que l’última
vegada que vàrem debatre vostè i jo, li vaig demanar
humilment, per favor, que no utilitzàs determinat tipus de
llenguatge, que tal vegada, diuen, en el fragor de la batalla li
sortia, i veig que no m’ha fet massa cas, per tant crec que ja no
és el fragor sinó que és pur cinisme, pur cinisme, Sra.
Consellera. Vostè no pot venir aquí i començar dient que la
sanitat no ens interessa als de l’oposició perquè no escoltam els
rotlles que es tira vostè de dues hores i mitja d’autocomplaença
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i autopropaganda. Què passa, què per què ens interessi la
sanitat d’aquestes illes, per què ens interessi la salut dels seus
ciutadans hem d’aguantar les seves sessions de propaganda,
Sra. Consellera?

(Remor de veus)

Crec, li agrairia que no digui aquestes coses ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, si són tan amables, senyors diputats.

Sr. Ramon, un segonet, per favor. Senyors diputats, senyors
consellers, qui està en ús de la paraula és el Sr. Ramon.

Continuï, si és tan amable.

EL SR. RAMON I JUAN:

Per tant, encara que estiguem al final de la legislatura, li
demanaria que no torni a utilitzar aquestes expressions de què
no ens interessa la salut perquè no coincidim amb la seva
manera d’abordar els problemes sanitaris.

Clar, i vostè va d’una supèrbia extraordinària, diu, és que
com que no es pot fer oposició davant el balanç que present.
Com pot haver-hi tanta supèrbia, Sra. Consellera! Pot haver-hi
tanta supèrbia? Ja ho sé que vostè està encantada d’haver-se
conegut i que cada matí quan es mira al mirall, li diu: quina és
la més guapa?, i som jo, veritat? Sra. Consellera, però a pesar
d’això ...

(Remor de veus i algunes rialles a la sala)

... Sra. Consellera, sempre es pot fer oposició. I quan
presenta un balanç tan pobre de cara a la salut se’n pot fer
molta més. I quan vostè canvia absolutament d’estar a
l’oposició a estar al govern se n’oblida absolutament del que
deia.

L’augment de la població del 2002 al 2007, els dos
inclosos, també, perquè ja ens dóna sis anys; per què no ho deia
això vostè quan era a l’oposició? Perquè ens cita ara el Sr.
López Casasnovas i no l’escoltava quan va venir aquí a parlar
dels problemes del finançament a la comissió que es va crear la
passada legislatura? Per què el Sr. López Casasnovas el que diu
ara val i el que deia la passada legislatura no? Per què ens diu
que a partir del 2002 hi ha l’augment de població i és el període
aquest a partir del finançament’ No sap que es comptabilitzar
la població del 1999 i aquelles transferències, comptant la
població del 1999, no la del 2001, vostè, ni la del 2002, exacte,
vostè deia que eren les millors, i que gràcies al meravellós
govern del Sr. Aznar havíem tengut doncs una cosa que ni ens
mereixíem, era un finançament extraordinari. I de cop i volta ja
això no és així, una mica de rigor.

Sra. Consellera, jo ho reconec, ens passa a tots, quan som
a un lloc veim les coses d’una manera i quan som a un altre lloc
les veim d’una altra, d’acord; home, però hi ha uns límits, no
pot ser el que avui és blanc blanc demà sigui negre negre, no
pot ser, Sra. Consellera.

No els agrada, ho ha tornat a dir vostè, no ens agrada que
vostè faci quatre hospitals. Però com s’atreveix a dir això, Sra.
Consellera, com s’atreveix a dir que no ens agrada que faci
quatre hospitals? Ja ens agradaria que els fes, però, Sra.
Consellera, vostè tal vegada amb sort n’acabarà tres, tres que
es va trobar en marxa, i un altre a punt de licitar i no l’ha
començat, Sra. Consellera, i no l’ha començat. I nosaltres, si
aconsegueix inaugurar-ne tres la felicitarem, però a nosaltres no
és que no ens agradi que, nosaltres li exigim que faci els quatre,
cosa a la qual vostè ha renunciat expressament, a fer els quatre.
I va presumint dels quatre hospitals, però vostè se n’ha deixat
un, el més gros, l’important se l’ha deixat pel camí; i nosaltres
no és que no vulguem que no els facin, Sra. Consellera, ja està
bé de cinisme, nosaltres el que volem és que els faci perquè
vostè governa i té aquesta obligació davant els ciutadans.

Bé, algunes altres coses, en salut mental resulta que el
Govern també fa una Estratègia que aquí no és bona, Sra.
Consellera sap vostè de qui són les competències de salut
mental? És que vostè té unes obligacions, en què el Govern
central únicament coordina, però la responsable és vostè, les
competències són pròpies, vostè ha de fer unes coses que no fa.

No tenim arguments per criticar Son Espases, això ja és
increïble, ja és increïble perquè el que vostè no ha aconseguit
demostrar mai és per què s’ha triat aquesta ubicació -que torna
dir que no l’ha triada vostè, sinó que li han imposat, però vostè
l’assumeix i és la seva responsabilitat-; i me diu: es va triar
aquest sistema perquè hi havia un dèficit de 150 milions que és
el que costava l’hospital; bé,  sí l’hospital en costava 150 per
què en paga més de 600, Sra. Consellera? I ara ens situa a dos
anys i mig, el nou Son Espases diu que serà en dos anys i mig,
en quatre anys no ha fet absolutament res, ara en dos anys i
mig; l’informe aquell que jo li llegia abans precisament deia
que les presses, quan s’entrega a les empreses privades, és un
dels motius que llavors donen quantitat de problemes, per tant
al seu ritme, però sobretot el Son Dureta, no el Son Espases.

Miri, i no ens apunti èxits que no tenim l’oposició, diu vostè
que l’oposició no vol que es faci Son Dureta. No, a l’oposició
no ens hem apuntat molts èxits aquesta legislatura, el mèrit,
amb totes les cometes del món, el mèrit que no s’hagi començat
Son Dureta, Sra. Consellera, és únic i exclusivament seu, únic
i exclusivament seu, no carregui aquest mort damunt les
esquenes d’altra gent. I per cert, amb la que cau no ens demani
que anem als jutjats, jo crec que, en fi, més val no meneallo y
no citar la horca en casa del ahorcado, perquè normalment
sempre ens diuen que feim denúncies judicials, home, més val
que no, però qualque dia se sabrà la veritat del negoci de Son
Espases.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula la Sra.
Mascaró.
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LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Dubtava que haguéssim
perdut l’interès sanitari, és que té una barra que se la trepitja!
Una comissió que coincideix quan ella acaba de parlar, i li
havia dit abans de començar la comissió, dic, me perdonarà
però avui només la podré escoltar, segurament no tendré temps
d’intervenir; i me diu: parlaré més temps i així quan te toqui ja
no hi seràs, això me va dir abans de començar la comissió. I ara
avui ve aquí que no li vàrem fer preguntes a una comissió i en
canvi li hem demanat 50.000 castes de coses durant tres anys
i mig i no ens ha contestat més que el que li ha donat la gana,
per exemple, l’euro per al Programa PADI, atenció primària de
Mallorca, quantes criatures pensa que podran anar al dentista
amb un euro? I no me n’ha parlat d’això.

Balanç de gestió, pressuposts continuistes, perfecte. És tan
continuista que no s’havia començat l’hospital nou de Son
Dureta i continuam sense començar l’hospital nou de Son
Dureta, Sra. Consellera. Què va destinar el pacte de progrés,
deia? Vostè destina tot el que és necessari? És aquesta la
pregunta que s’ha de fer, no si és més bona que els altres, sinó
si és bona per als ciutadans; destina el que els ciutadans
necessiten? No, no ho destina. Ho gasta en el que més
necessiten? Tampoc, Sra. Consellera, és aquest el problema.

Ara resulta que escoltam el Sr. López Crespí, és cert que el
Sr. López Crespí diu que un dels problemes -López
Casasnovas, perdó-, que un dels problemes del finançament
d’aquestes illes és evidentment l’increment poblacional, però
diu més coses, Sra. Consellera, i no ho diu ara, fa molts anys
que ho diu; diu l’increment poblacional, diu la mala dotació i
diu els imposts que se’n van cap a Madrid, coses amb les quals
vostè sempre hi està d’acord. I una altra de les coses que diu el
Sr. López Casasnovas és que el millor sistema per a aquestes
illes seria el concert econòmic; que al seu partit una vegada se
li va ilAluminar i hi va votar a favor, però de llavors ençà hi ha
estat sempre en contra del concert econòmic en aquestes illes.
I aquí començaríem a arreglar el problema del finançament i els
problemes sanitaris d’aquestes illes.

Quatre hospitals nous i no renunciaran a Son Espases. Fa
tres anys i mig que renuncien, Sra. Consellera, fa tres anys i
mig, ara no ens vulgui donar la culpa a nosaltres de què no
tenguin l’hospital començat. Un govern de professionals, un
govern de gestió amb majoria absoluta i no ha començat un
hospital perquè l’oposició li diu que no el vol? Tururú!

(Algunes rialles a la sala)

Perquè ha estat incapaç, ineficaç i perquè no el volen;
vostès no volen un nou hospital públic, Sra. Consellera, vostès
necessitaven una excusa per fer un favor a aquella gent que
volia organitzar els voltants de la Real, res més, i segurament
vostè n’és víctima de tot això. I a mi me fa com a ràbia i tot que
estigui tan cofoia de tot això, sincerament; o realment no ho
veu o és molt més cínica del que ens vol fer creure,
sincerament.

Han incrementat el nombre de professionals de salut mental.
Jo el dia que vegi les plantilles comparades, els noms i llinatges
de qui són, m’ho creuré, Sra. Consellera, perquè parla

d’aquests professionals i la gent que treballa a salut mental no
ho sap, voldria saber on els ha posat.

L’any que ve 117 nous professionals de primària; en ésser-
hi els veurem.

Les llistes d’espera és una prioritat del Govern; les llistes
d’espera és una prioritat parlar-ne per part del Govern, però no
ha estat una prioritat explicar com les fan, Sra. Consellera, no
ho ha estat; no sabem com fan les llistes d’espera. I sí sabem de
molta gent que ens diu: no m’han apuntat encara, no m’han
volgut apuntar, m’han dit: ja te cridarem per apuntar-te. Clar,
aquests no compten com a llista d’espera. Li diuen, ja te
cridarem i te telefonen i diuen: escolti, no l’hem poguda
apuntar, ja la cridarem; clar, aquests no compten, evidentment
que no compten.

Per què criticam que vostè faci una estratègia de salut
mental i que no critiquem que Madrid faci una estratègia de
salut mental? Perquè el ministeri no ens va prometre un pla
estratègic de salut mental i vós sí. I vàreu ser vós qui vàreu dir:
no feim un pla, només feim una estratègia, i l’única diferència
que hi ha és que el pla ha de venir temporalitzat i sobretot ha de
dur finançament. Per això la criticam, perquè vostè ens havia
promès un pla amb doblers per a salut mental i després hi va
renunciar.

Que no han fet res. No, només faltaria que no haguessin fet
res, però també és cert que aquests plans d’humanització,
aquests plans d’excelAlència, totes aquestes coses hi ha molts de
ciutadans, molts d’usuaris del servei públic d’aquestes illes que
ni saben què volen dir, no només usuaris, professionals que
treballen en els hospitals que no saben què és el Pla
d’humanització.

I miri, Sra. Consellera, el seu gran balanç d’aquesta
legislatura, i acabava quasi dient que Son Dureta no aguanta un
debat sanitari. Hi estic totalment d’acord, ens en podem anar
junts a fer una visita a Son Dureta, a l’actual Son Dureta, i feim
un debat sanitari allà dins i expliqui als malalts que són allà
dins i a les seves famílies el bona que és vostè fent nous
hospitals; expliqui a aquells que estan en habitacions de quatre,
amb aquells que tenen qualque aixeta que no funciona, amb
aquells que tenen rajoles a les parets que cauen, els expliqui per
què no tenen un nou hospital amb més condicions. Miri si
n’aguanta Son Dureta de debats sanitaris.

Jo sincerament, se m’ha encès el llum i tampoc no vull
abusar de les persones que hi ha en aquesta sala, les quals fa
molt de temps que són aquí dins -ja sé que al conseller de Medi
Ambient això no li interessa-, però a mi, sincerament, sí que
m’interessa la salut i realment la salut dels ciutadans d’aquestes
illes ni en prevenció ni en atenció sanitària han millorat gaire
amb la seva gestió. Però li puc prometre que en
infraestructures, els únics que han millorat realment en aquestes
illes són els especuladors.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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Sí?

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

Sí, Sr. President, jo no vull obrir cap debat, ni parlava amb
la persona ...

EL SR. PRESIDENT:

Per què me demana la paraula, Sr. Conseller.

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

Deman la paraula perquè jo parlava amb el Sr. Alorda que
jo tenc el padrí meu, el germà de ma mare a Son Dureta i hi
vaig cada dia i s’ha ficat amb mi la portaveu. És a dir, n’hi ha
que parlen de Son Dureta, però no hi van cap dia.

(Algunes rialles i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. A continuació, per favor, guardem un poquet de
silenci; Sr. Conseller, per favor; donem un poquet d’exemple
de persones ... Sra. Mascaró, per favor, que continuï el debat i
aquí tothom pot dir el que vulgui. Qui vol parlar fora, que se’n
vagi fora i que parli, però aquí callem i escoltem.

Té la paraula el Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, president. Bé, jo per primera vegada em nego a
debatre amb una persona que desbarra de la manera que es
desbarra, que es posa les medalles que es posa -sí, sí, sí,
perdoni-, es posa les medalles que es posa; he de sentir aquí
que augmenten els professionals, quan jo venc d’un hospital
que des de l’1 de juliol del 2003, fins ahir, n’hi ha 24 menys;
quan vostè sap que jo no he parlat mai d’aquest tema aquí
perquè vull tenir molta cura amb determinades coses perquè en
sanitat s’ha d’anar amb molta cura amb determinades coses, i
vostè ve aquí i es posa medalles, les que siguin, amb falsedats
bastants i algunes amb mitges veritats, tot això no ho vull
discutir més, em neg a discutir-ho més.

Ara, hi ha una cosa consellera que no li permeto, vostè ha
sortit moltes vegades aquí i ha dit que hem fet quatre hospitals
i vostès hi estan en contra i vostès hi estan en contra que baixi
la llista d’espera; avui ha dit: vostè, Sr. Gascón, està en contra
que baixin les llistes d’espera, i jo, sí, llegeixi el diari, això jo
a vostè no li consent, això jo a vostè no li consent, sí que ho ha
dit consellera, perquè es rebota amb tot el que ha fet que li
amolla. Això no li consent, Sra. Consellera, per tant, amb vostè
jo no tenc res més a debatre, perquè vostè es fica en uns temes
que em pens que s’equivoca bastant. A part de la seva gestió,
ara ja és una cosa personal en la qual jo no hi vull entrar.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Sra.
Consellera de Sanitat.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Hi ha
nervis, hi ha nervis.

(Remor de veus a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, senyores i senyors diputats; senyores i
senyors diputats, no voldria haver de ser jo el primer president
que empri d’una manera total i absoluta el Reglament, si volen
parlar surtin fora, per favor, i aquí que parli qui té ús de la
paraula. La resta escoltem i callem, donem exemple, que som
persones civilitzades.

Continuï, Sra. Consellera.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Com deia, hi ha nervis, jo
obviaré la manca de respecte que s’ha tengut cap a la meva
persona en aquest debat, des de la bruja de Blancanieves, del
tururú de la portaveu del PSM, i ara el Sr. Gascón, dient que
aquesta consellera desbarra. Falta de respecte, mai els he faltat
al respecte personal a vostès com vostès m’han faltat avui i
m’han faltat altres vegades, perquè si aquí hi ha una acusació
vertadera, personal, contra qualcú és contra mi, que m’han dit
especuladora, prevaricadora, que faig Son Dureta perquè vull
enriquir els empresaris que construeixen al voltant. Per cert, les
urbanitzacions que estan fent ara i que estan fetes al voltant del
monestir, primer, jo no hi tenc res a veure, qui hi té a veure és
el pacte de progrés que va governar en el consell i en el govern
la passada legislatura.

(Remor de veus a la sala)

Per cert, per cert, perquè vostès parlin amb les persones que
passen per allà, però és igual, en qualsevol cas, jo repetesc, es
veu que el fet que els hagi dit que tenen una manca d’interès
sanitaris els ha posat nerviosos, deu ser ver.

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, ja està bé! Jo crec que donam un espectacle
indigne d’un Parlament i a mi no em fa cap gràcia!

Continuï.

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

Gràcies, Sr. President. Intentarem calmar els ànims i
repetesc, simplement he dit que hi havia manca d’interès
perquè no hi havia hagut intervencions en comissió i no n’hi ha
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hagut, vull dir que és una constatació d’un fet. I Sra. Mascaró,
que vostè faci de la broma una qüestió, la veritat és que també
me pareix lamentable, però és igual.

Té raó no li he contestat una cosa i és respecte del PADI,
del Pla d’atenció dental infantil, no hi ha un euro, hi ha 695.000
euros a l’article 25, on hi ha els concerts sanitaris; ho miri i ho
veurà, perquè, òbviament, l’atenció dental infantil de prop de
30.000 infants a la nostra comunitat autònoma, de sis, set i vuit
anys, que és en aquest moment la franja que tenim, és
impossible fer-ho, òbviament, amb un euro, 695.000 euros.

Respecte de la llista d’espera; clar, jo vull intentar calmar
els ànims, intentaré parlar amb un to respectuós, cosa que jo he
notat en falta, però en la llista d’espera que vostès me diguin a
mi que tenc obscurantisme i que ningú no sap en quin moment
es troba, doncs mirin, me fa gràcia, me fa gràcia perquè els he
de recordar, quan jo era diputada a l’oposició, que mai no vaig
aconseguir que me donassin les llistes d’espera d’aquesta
comunitat autònoma, és que me’n record, fins i tot, que vaig
haver d’anar un dia al registre de la Conselleria de Salut a
presentar oficialment, per no sé quantes vegades, la petició
d’aquesta informació. Vostès ara es queixen que els contest
tard, però és que a mi ni tan sols me contestaven i en un tema
com aquest menys encara, i ho entenc, perquè la veritat és que
no eren dades per presentar; però obscurantisme quan aquesta
consellera penja la pàgina i els transmet la informació que li ho
demanen, respecte de la llista d’espera, en tots els sentits, doncs
òbviament ho he de negar. I més encara quan aquest govern ha
aprovat un Decret de garanties de demora màxima per als
ciutadans, on es creen uns registres, registre de llista d’espera
quirúrgica i registre de llista d’espera de consultes i proves
diagnòstiques, on tots els ciutadans poden tenir a cada moment
quina és la seva situació en aquest registre de llista d’espera,
per tant d’obscurantisme res.

I per cert, no és aquesta consellera, perquè jo procur,
perquè sé que vostès me diuen que som una mentidera,
demostrar-los els fets i, amb paraules d’altres persones o
d’altres institucions, el que jo els dic; és el Ministeri de Sanitat,
a l’Observatori Nacional de Salut qui reconeix que vuit de cada
deu persones a Balears esperen menys de tres mesos per a una
intervenció quirúrgica, per tant crec que això tampoc no és fum
ni és màrqueting, és la constatació d’un fet i en qualsevol cas
ho poden contrastar.

I Son Dureta, quina demagògia tenen amb Son Dureta!
Però, si vostè diu que estava tan malament, per què no varen
començar la reforma, varen tenir quasi dos anys per començar
la reforma? Ho podien haver fet, i per què no ho vàreu fer? Per
què no ho varen fer? Perquè no ho varen voler fer, i aposta no
venguin a dir ara que és imminent i que és molt necessari,
perquè no varen fer res durant dos anys i precisament per això
ens vàrem presentar aquest govern amb un programa electoral
on deia que faríem un nou hospital de Son Dureta. Si
l’haguéssiu començat no haguéssim pogut fer res, però no el
vàreu començar perquè no vàreu voler i per tant feim el nou
hospital de Son Dureta.

I vostès veuen que perden el debat sanitari, i com sempre,
quan perden la raó el que fan és intentar guanyar el que no
guanyen amb la gestió i amb la raó i amb la coherència a través

d’estendre la demagògia, la mentida, les fases acusacions, que
els ho repetesc, se’n vagin al jutjat, no és ara que els ho dic, Sr.
Ramon, fa tres anys que els ho dic; si vostès tenen proves de
què hi ha hagut res malament, doncs se’n vagin als jutjats, no
hi han anat perquè vostès saben que no és ver. El que passa és
que vostès estan perdent el debat sanitari, però és igual.

Per acabar i relaxar un poquet els nervis en aquest
Parlament. Propaganda. Sí, vostès i jo no pensam el mateix del
que és propaganda; per a vostès propaganda, que és el que fa
aquesta consellera, fer quatre nous hospitals, tres entraran en
funcionament, els agradi o no els agradi, ho vegin o no ho
vegin, i l’altre es començarà a construir; propaganda també és
fer 30 actuacions en atenció primària; propaganda també és
finançar l’atenció bucodental infantil de prop de 30.000 nins
d’aquesta comunitat autònoma; propaganda també és atendre
la salut bucodental de la nostra gent gran. Propaganda per a
vostès també és desenvolupar la carrera professional amb un
acord històric, per unanimitat, amb tots els sindicats.
Propaganda també és posar en marxa la primera escoleta
hospitalària, també ho és posar en marxa el Cap Jove,
precisament per a l’atenció de les drogodependències dels
nostres joves, o incrementar en 900 professionals el Sistema de
Salut de les nostres illes. Per a mi, senyores i senyors diputats
de l’oposició i portaveus, per a mi propaganda és trobar-me a
la Conselleria de Salut, a un calaix, 1 milió d’euros en factures
de publicitat sense pagar i que s’incrementen al dèficit que
tenia la Conselleria de Salut quan vàrem arribar al Govern.

Per tant, vostès, si volen continuar així, continuïn; jo entenc
el seu estat de nervis, però la meva opinió és que s’equivoquen,
no és que jo sigui la més bona, la més guapa i la millor de tots,
no, simplement el que feim des d’aquest govern és prioritzar la
sanitat incrementant un 60% el pressupost, fent molta feina,
garantint l’estabilitat dels treballadors i la implicació dels
professionals sanitaris, mentre vostès l’únic que fan amb el
discurs sanitari és dir que no al nou hospital de Son Dureta.
Donen l’esquena a la realitat ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Consellera.

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

Acab, president. En qualsevol cas, cadascú tria la seva
manera de governar o de fer oposició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn en contra, té la
paraula el Grup Parlamentari Popular, l’Hble. Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. Vicepresident, senyores diputades, senyors
diputats. Jo me declar un enamorat de la democràcia i que som
un creient absolut del model parlamentari i per tant jo sí que
vull debatre. Som davant dos models molt respectables, vostès
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tenen el seu, nosaltres tenim el nostre, i de vegades allò que
vostès entenen com a una falla nostra, per ventura nosaltres ho
consideram un èxit; quan vostès diuen que és un error que un
govern en el darrer any tengui un pressupost continuista,
nosaltres ho consideram un èxit. Per què? Perquè vol dir
qualque cosa molt important i és que hi ha un projecte i que tu
fas un projecte i per tant consolides allò que has anat fent i
creient al llarg d’una legislatura; aquest govern fa un
pressupost, efectivament, continuista, perquè es va marcar una
estratègia, es va marcar un ideari, es va marcar un projecte per
als ciutadans i per a la salut d’aquesta comunitat i en aquest
darrer any de legislatura doncs el consolida.

La meva opinió, de totes maneres, és que si en Saussure,
quan va fer les primeres ilAlustracions sobre el llenguatge ves el
que de vegades passa, sobretot dins el món parlamentari, doncs
probablement hauria de (...) que encara no s’havia inventat el
meta-llenguatge, perquè, per descomptat, la meva opinió
personal és que aquí hi ha moments que és una conducta, amb
tots els meus respectes, delirant; és a dir, hi ha un senyor que
diu: fa bon dia; i l’altre li contesta: no he dinat. Perdona, això
no és normal, és a dir, hem de debatre idees, hem de debatre
conceptes, però sobretot, crec que hem de debatre salut i me
permetreu que us digui, des del Grup Popular exigim, com a
mínim, tenir els vostres drets, perquè vosaltres voleu pegar com
a sans i voleu rebre com a malalts; és a dir, a mi se’m diu que
puj aquí i que som excessivament incisiu, massa contundent,
que don classes, i vosaltres veniu aquí, insultau la consellera,
li deia ni més ni manco que no només no té el vostre respecte,
vull dir que no només no té, exactament li han dit: “No té el
nostre suport sinó que no té el nostre respecte”. I no passa res!,
ho heu dit vosaltres, fair play, la gauche divine! Escolti,
nosaltres també tenim la nostra sensibilitat.

Però jo vull debatre, repetesc, salut. Sra. Consellera, me sap
greu que no s’hagi debatut la feina que es fa a primària, la
infanteria de la salut a qualsevol comunitat, que no es valori
l’esforç d’augmentar professionals, els quals, naturalment, que
un no els hagi vist físicament, no vol dir que no existeixen, no
vol dir que no sigui ver, no vol dir que no es farà, simplement
que tal vegada un en aquell moment no els ha vist, però hi són
i hi seran i se vos podrà demostrar de forma adequada.

Me sap greu que no s’hagi aprofundit en el tema de les
drogodependències, de què és el que aporta el Pla nacional de
drogues, què és el que s’aporta des d’aquí, quina feina es fa,
amb quins conceptes. Avui a un diari surt un aplaudiment al
responsable de la droga i no és la consellera la que ho diu, no
és la consellera la que ha fet la foto; és a dir, hi ha gent que
opina i que valora que les coses es fan mitjanament bé. Dic
mitjanament bé perquè cap de nosaltres és suficientment inútil
per no saber que el món de la salut és un món infinitament
complex i que probablement mai s’assoleixin aquelles fites que
un voldria, no des de la utopia, sinó simplement des del sentit
comú. I jo crec que hem d’aterrar una mica, fer-li almanco
aquests darrers dies d’aquesta legislatura, un homenatge al
sentit comú, i el sentit comú me diu que hi ha dades objectives
per mesurar què és el que hi havia i què és el que hi haurà quan
acabi aquesta comunitat; què és el que s’ha fet i què és el que
no s’ha fet; quins són els habitants que tenia aquesta comunitat
i quins són els que tenim a finals de legislatura; totes aquestes
coses són dades mesurables.

Aquí s’ha fet referència a estudis de l’OMS sobre el tema
dels programes aquests de clau en mà. Amb tots els meus
respectes, no ens hem de pensar mai, és a dir, el dogma és
l’antítesi de l’evolució; és a dir, l’OMS no és dogmàtica, i molt
manco quan parla de gestió, perquè l’OMS fa estudis i tots els
que som aquí hem estat per la Universitat i tots sabem que
davant un estudi hi ha un contra estudi, vostè me digui de què
vol que jo li faci un estudi i no es preocupi que li demostraré el
que vostè me vol demostrar; és a dir que a mi això no
m’impressiona gens. Jo el que sé és que avui, a Europa, a totes
les comunitats avançades d’Espanya s’actua amb aquest model
quan es vol fer una gestió àgil, ràpida, brillant i efectiva, i no
dic que no tengui els seus inconvenients, naturalment que els té;
i no dic que, per ventura, quan hi haurà una experiència, com
tots els estudis transversals, quan dus molts anys de vegades te
n’adones que t’has equivocat. Bé, si ens haurem equivocat,
doncs demanarem disculpes, però de moment sí que sabem que
totes les comunitats d’esquerra i de dreta opten per aquest
model, i no només en salut, el metro de Madrid s’està fent així,
a Paris totes les grans infraestructures es fan amb aquest model,
etcètera.

Però sí que vull dir on érem i on som, en aquesta comunitat
no parlam només de resoldre problemes estructurals, parlam
d’una altra cosa que es diu excelAlència; en aquesta comunitat
ja no hi ha ningú que no tengui un llit quan està malalt. El
problema és: com és aquest llit? Si vostès tenen oportunitat,
supòs que us ha convidat la consellera i, si no, estic segur que
ho farà, anau a l’hospital d’Inca, les habitacions tenen un nivell
d’excelAlència que probablement ningú de nosaltres hauria
somniat fa cinc o sis anys, dels professionals que hi feim feina
i dels usuaris que ho veuran. Per tant, efectivament m’agradaria
dir-li, Sra. Consellera, que Ortega y Gasset deia una cosa que
és molt divertida, i crec que qualcú per aquí ho reconeixerà,
que deia: “L’esforç inútil produeix malenconia”. L’únic que me
tranquilAlitza és que vostè no està dins aquest perfil, vostè se
segueix esforçant per explicar el que creu, el que passa és que
dins aquest meta-llenguatge opinen que això és una feina
mediàtica. Bé, és que un conseller, una de les coses que fa és
intentar comunicar amb els ciutadans, comunicar-los què és el
que vol fer, què és el que fa i què és el que es farà. I la
consellera deu tenir un bon llenguatge, perquè s’ha entès amb
els professionals de la medicina. Els professionals de la
medicina, en això de la carrera professional, unànimement, han
aplaudit aquest govern, unànimement, han aplaudit aquest
govern; perquè si volem fer una bona salut, hem de parlar dels
professionals.

Jo en aquest debat d’avui no he sentit aprofundir en cap
d’aquests temes, hem aterrat a una conversa amb la consellera
a uns nivells que me pareixen, sincerament, de poca alçada
parlamentària, però la meva opinió és que el que hi havia i el
que hi haurà és el balanç que a mi m’agradaria valorar. Si els
hospitals els va començar un, els va fer l’altre, si el govern de
n’Aznar va ser tan dolent, totes aquestes coses no són el discurs
d’un Parlament de les Illes Balears; a les Illes Balears el que
sabem és que a finals d’aquesta legislatura hi haurà tres
hospitals nous més, i un en construcció; sabem que hi haurà no
sé quants centres de salut nous; sabem que no sé quants de
professionals més; sabem que haurem apostat per la
investigació, només amb el programa Cimera demostram
clarament la voluntat d’aquest govern per fer feina en
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investigació; sabem que tenim en compte els professionals;
sabem que les llistes d’espera han davallat i sabem que hem
apostat clarament per l’excelAlència. I això és el que ve reflectit
a un pressupost que, efectivament, és continuista, perquè és el
quart any d’una idea clara que no s’havia de pactar, que no hi
havia partits distints que havien de dir la seva i així sí i així no,
simplement hi va haver un govern que va decidir nosaltres on
volem anar -allò d’en Nietszche: cuando sabes a dónde, el
cómo es muy fácil-; consellera, vostè sap on i com i segurament
que s’haurà equivocat qualque vegada en qualque estratègia
humana, però nosaltres valoram el bessó i el bessó és que hem
fet el que deim que hem fet, agradi o no.

Que hem arribat cinc minuts tard; repetesc la frase que vaig
dir en una altra ocasió: “Si hem de demanar perdó per arribar
cinc minuts tard, ho demanarem; però vostès en demanin per no
haver arribat”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula l’Hble.
Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. I molt breument, perquè, Sr.
Portaveu del PP, Sr. Munar, bé, després de confessar-se
enamorat de la democràcia i del debat, però tenim la sensació
que aquest debat realment ell ja té clar que hi ha dos models
diferents, que ells és a les antípodes i que no es pot recollir ni
una sola de les coses que es digui des de l’oposició. O si no ara
ho veuríem amb les esmenes més concretes, que hi ha una
diferència de model és evident; que el seu model sigui la
modernitat jo, evidentment, ho qüestion totalment i
absolutament, és més, crec que països que l’havien adoptat
l’estan deixant i que costs importants té retornar al model
clàssic i que ha assegurat un sistema sanitari públic amb
condicions, però en fi, vostès tenen aquest model. Nosaltres,
segurament, perquè som delirants, segons expressió seva, en
tenim un altre; en qualsevol cas, home, també vostè, que avui
ha fet un discurs molt més tranquilAlet, també, no ho sé, li
demanaria, si és possible, una miqueta més de modèstia. Home,
el seu model, la seva gestió, que la suporten unànimement tots
els professionals, miri jo n’hi puc dir dos o tres o algun més
que no la suporten i alguns que diuen coses bastant
desagradables de vostès, i segurament ni vostès ni nosaltres,
ningú no aconsegueix mai la unanimitat. I ja dic, una miqueta
més de modèstia tal vegada aniria bé.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, molt breument, deia el
portaveu del Partit Popular que sabem el que sabem, jo la
veritat és que m’agradaria saber moltes coses de les que ell sap,
que he anat demanant durant tres anys i mig i no m’han dit, i
també és ver que de vegades saber-ho a alguns els basta creure
més que saber, i jo moltes coses no les crec fins que no les
veig.

I després ha parlat molt i també n’han parlat molt aquesta
legislatura de l’excelAlència, els llits de l’hospital d’Inca seran
tot l’excelAlents que vostè vulgui, però els de Son Dureta són
els mateixos de fa tres anys i mig, quan vostès començaren, i
vostè ho sap per què no es va començar, perquè el Partit
Popular va renunciar a fer un hospital allà, i gràcies a això els
ciutadans no tenen un hospital. Nosaltres no el vàrem fer
perquè vàrem heretar el projecte, el concurs del projecte; vostès
tenien, varen heretar el projecte i l’haguessin pogut adjudicar,
perquè m’imagín que el Sr. Fageda els hagués arreglat aviat si
és ver que hi havia qualque modificació del Pla general allà
dalt, no va tenir cap problema per a aquestes urbanitzacions
que ens critiquen vostès que hi ha devora Son Espases que les
varen fer el temps del Sr. Fageda que era batle i també tenia
majoria absoluta a batle; vull dir que cadascú sap el que sap i
cadascú retreu el que retreu.

És important l’on, és important el com, és important el què,
no basta saber on ho faran i com ho faran, sinó què faran, si
realment es dóna resposta als ciutadans, si allà és millor lloc i
sobretot quan ho faran. I els ciutadans d’aquestes illes el que
han vist és que el principal hospital d’aquestes illes està sense
fer, tres anys i mig i no s’ha fet, i dubtam que es pugui posar en
marxa, si és ver que hi ha empreses que ho duen realment als
jutjats. Per tant, jo no sé si, tanmateix no ens convenceran,
vostè demana per arribar cinc minuts tard, de vegades cinc
minuts tard fan perdre un avió i canviar tota la vida, Sr. Munar.

Per tant, res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Gascón, té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Només per felicitar el Sr. Munar pel
seu discurs i també per les seves maneres, no tarannà, si deim
en tarannà en un moment així tal vegada, ara que hi haurà
llistes, la paraula aquesta no és del tot adequada, però sí per la
seva manera. Jo estic d’acord amb el que ha dit vostè, Sr.
Munar, deixem aquesta història de què tu has fet i jo he fet,
però és que ho sentim cada dia, si ho hem sentit avui, cada
vegada era comparació amb el 2003, el 2003 el que es va fer,
el 2003 es va fer i ja ens hi hem acostumat tots; vostè mateix
diu, l’hospital d’Inca, les habitacions, Sra. Consellera, què hi té
a veure amb les habitacions de l’hospital d’Inca la Sra.
Consellera, poséssim per cas, què és que ella estava de
consellera quan es varen fer els plànols i s’anava a començar
l’hospital? No. Per tant, té raó, però deixem-ho tot, Sr. Munar.
Jo estic disposat a fer-ho, n’hi ha que segur que no, perquè el
seu bagatge va per aquí, les seves maneres van per aquí.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica, té la
paraula el Grup Popular, Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. Vicepresident, senyores diputades, senyors
diputats. Jo faig un esforç sublim per comunicar-me amb algun
de vostès i no ho aconseguesc, però és que no me cansaré
d’intentar-ho, perquè torn repetir que som un enamorat de la
democràcia.

Sr. Ramon, ni li he dit que vostès siguin delirants, ni li he
dit que els professionals estiguin unànimement d’acord amb la
gestió de la consellera. He dit que quan dues persones, i en
aquest cas, podem ser vostè i jo, per tant jo també ho seria
delirant, un diu que fa bon dia i l’altre li contesta que no ha
dinat, això és una conversa delirant. No he dit res de vostès jo,
he dit que de vegades aquí dins tenc la sensació que estam
adoptant conductes delirants, res més. Per la part alíquota que
me toca, li deman disculpes, però això és així, no deixa de ser
així.

I li he dit que els professionals estan unànimement d’acord
amb l’èxit del que significa la carrera professional, no he parlat
de gestió, Sr. Ramon. Per tant, per favor, m’escolti o intenti
escoltar-me i si no m’entén, perquè jo no me sé expressar
millor, m’ho digui i me seguiré esforçant, però no m’atribueixi
coses que no he dit.

La presidenta del PSM parlava d’això del pelotazo i de què
no tenen un hospital, jo no parlaré d’urbanisme, perquè me neg
a parlar d’urbanisme, jo parlaré de salut. La consellera va
recollir un mandat d’un grup que es presentava a unes eleccions
i que va dir que faria un hospital nou, després d’haver escoltat
a professionals i ciutadans, i des del seu primer dia s’ha
convertit amb una persona amb una capacitat i una tenacitat que
per a mi són quasi desconegudes, per aconseguir posar la
primera pedra ha sofert tots els entrebancs haguts i per haver i
així i tot aconseguirà, dins aquesta legislatura, posar la primera
pedra. Perquè vostès mateixos ho diuen, l’hospital de Son
Dureta no pot continuar, és un hospital obsolet, que no hi ha
possibilitat de reconvertir des dels elementals criteris del sentit
comú. I perquè, a més, creim que això ha de ser així.

I vàrem anar a un ajuntament, l’ajuntament va donar uns
terrenys a la conselleria, que no ha intervingut per a res en totes
aquestes històries, i una qüestió sí que els deman per favor, si
vostès tenen constància de qualsevol de totes les coses que
diuen, vagin als jutjats, perquè jo, que estic enamorat de la
democràcia, torn repetir, crec en això; és que vostès no ho fan,
si tenen aquesta saviesa i tenen aquesta creença i tenen les
proves suficients, vagin al jutjat; però, si no, no maregin més ni
als ciutadans ni facin perdre més temps aquí a la consellera que
intenta parlar de salut i li parlen d’urbanisme. Per tant, per
favor, aquests pressuposts consolidaran un projecte,
consolidaran una tasca i consolidaran una aposta per
l’excelAlència i sobretot consolidaran un model, el trípode allà
on s’ha de moure la salut és que els professionals estiguin

satisfets i puguin fer amb capacitat, amb eficiència i amb
excelAlència la seva feina, però sobretot des trípode que falta és
la capacitat de donar-los els instruments importants i sobretot
escoltar la ciutadania. La ciutadania es va manifestar
claríssimament: volem un hospital nou, amb excelAlència i del
segle XXI i això és el que intentam fer i pel que es veu ho
aconseguirem, maldament sigui a finals de legislatura i
maldament futurs governs recullin després aquesta iniciativa.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Debat número 14, de globalitat,
resta d’esmenes del debat número 13, salut i consum.

Passam a la defensa conjunta de totes les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds
a les seccions incloses en el debat, per la qual cosa i per un
temps de cinc minuts, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Aquest debat ara, crec jo, no és tan
ideològic o tan filosòfic i anem més a allò concret.

Bé, la primera de les esmenes que plantejam, i que és
l’esmena més important econòmicament, i possiblement no
només en aquest sentit, és que es doti d’una partida que serveixi
per fer front a la primera fase del projecte de Son Dureta,
benentès que parlam del projecte de Son Dureta, no de Son
Espases. Tornam a presentar això, ja ho hem presentat altres
anys, però, en fi, per intentar-ho que no quedi, ho demanam una
vegada més.

La següent és una esmena de 150.000 euros que va referida
a programes preventius, de caràcter sanitari, s’entén, per
atendre les persones que exerceixen la prostitució. Bé, la baixa
la donam de carreteres, perquè creim que hi sobren quantitats.

La següent, 300.000 euros, és per ajudar, per dotar els
consells per a la seva tasca de prevenció de la
drogodependència.

Següent, 300.000 euros; abans la consellera deia que no
havíem dit res de consum, la veritat és que un no pot parlar de
totes les coses, però sí que tenim una esmena per a la creació de
noves oficines de consum, amb la partida corresponent.

La següent esmena, 9304, 300.000 euros també, que és per
potenciar conferències i cursos, però amb la particularitat que
ho reduïm de la partida que hi ha per a publicitat i creim que és
millor que vagi destinada a augmentar la part que va a
conferències i a cursos.

A continuació, una esmena més tècnica, que és la vacunació
pneumocòssica, ho hem presentat altres vegades, són
professionals que ens ho demanen, i sé que no s’havia aprovat
altres vegades, i deien segur, em deien els que me la donaven,
segur que enguany no hi haurà problemes perquè ho aprovin
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perquè la Sra. Esperanza Aguirre ho ha posat en marxa a
Madrid i des d’aquí no hi ha d’haver problemes.

La següent, 215.000 euros, també per a la campanya de
vacunació per a la varicelAla. El mateix dic, també s’ha posat en
marxa a la comunitat de Madrid.

Següent esmena, la 9360, és una partida important destinada
a la construcció i ampliació de nous centres de salut i unitats
bàsiques, perquè és cert que centram molt el debat quant a
centres, edificis, de Son Dureta, per la seva importància, però
que també hi ha altres coses i també hi ha altres centres que
s’han de potenciar.

Una altra esmena, d’1 milió d’euros, per al manteniment
dels centres d’atenció primària.

Una altra d’1 milió d’euros per ampliar l’actual plantilla del
sistema públic de professionals de salut bucodental; menys
propaganda i més complir programa electoral, i esper que es
faci cas a aquesta esmena, perquè ho venen dient repetidament
i no es fa.

Bé, ara venen una sèrie d’esmenes que tan important com
l’alta creim que és la baixa; en definitiva és retornar a la sanitat
pública allò que es destina a convenis innecessaris amb
clíniques privades. La primera és de 154.400 euros, que aquí
posam que es destini a millores de l’hospital comarcal d’Inca,
i que va a clíniques privades. 2 milions d’euros a la següent per
finançar infraestructures d’atenció primària a Mallorca,
estructures públiques, que també seria retirar-la del concert que
hi ha a l’illa de Mallorca, anam illa per illa segons els casos. 2
milions més d’euros per a Menorca i també per a Eivissa i
Formentera.

I això se’m va acabant. Sí, llavors algunes amb xifres
absolutament exactes, 517.000 euros per posar l’hemodinàmica
a l’hospital de Can Misses. Nosaltres seguim pensant que amb
criteris tècnics seria millor fer-ho a Son Dureta, però si és pot
fer a l’illa d’Eivissa, aquests 500 i busques de milions d’euros
doncs vagin a l’hospital públic, no a una clínica privada.
També per millorar l’hospital de Can Misses, els 2.509.000
euros d’un altre concert amb clíniques privades. Els 565.000
euros que es donen a una clínica privada per cirurgia cardíaca,
que vagin al servei de Son Dureta. I també per reduir llistes
d’espera a la sanitat pública, retornar el que es dóna a clíniques
privades, perquè si es fa la millora dins el sistema públic no fa
falta recórrer a aquestes clíniques privades.

I bé, m’importa citar també això del Pla director de
l’hospital de Can Misses; creim que després de Son Dureta és
l’hospital més antic, perquè a Maó ja s’inaugura el nou,
necessita una profunda remodelació i entenem que ampliació,
fa molt temps que ho estan estudiant; doncs que facin aquest
pla, no sigui que de cara a la pròxima campanya electoral
també ens aparegui una oferta de construcció d’un nou hospital
pel sistema privat i curiosament requalificant terrenys a qualque
altre lloc, per si de cas perquè es millori l’hospital públic
existent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Seguidament, passam a la
defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, a les seccions incloses
en el debat, per la qual cosa té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. I breument perquè al final
mantenim poques esmenes a la globalitat, bàsicament totes a
recordar al govern els seus compromisos, només aquells que
coincideixen amb els nostres evidentment, (...), però vaja en
salut sí que li volem recordar els seus compromisos.

La primera que defensaré és la que diu que volem un nou
hospital, nosaltres també volem un nou hospital, i com que el
projecte que tenia el Partit Popular en el seu programa electoral
no deia on, i tenim un projecte que es podria començar aviat,
no com un altre que el tenim retardat tres anys i mig, demanam
afectar 15 milions d’euros per començar el nou hospital
universitari de Son Dureta a Son Dureta.

Després, una altra esmena és de 2,5 milions d’euros i va
encaminada a recordar al Partit Popular que en el programa
electoral del 2003 va prometre a les famílies dues coses: que
els majors tendrien les pròtesis dentals gratuïtes, cosa que està
acabant el 2006 i encara no està en marxa, per tant si en paguen
alguna aquesta legislatura no sé si li hauran de fer un quadre i
penjar-ho al Parlament, a la persona que aconsegueixi una
pròtesi dental gratuïta aquesta legislatura. I l’altra cosa que va
prometre és a les famílies que els infants entre 6 i 15 anys
tendrien els dentistes de franc. Els infants que tenien 6 anys el
2003 i en tenien 15, vull dir les famílies, que són moltes,
pensaven aquesta gent ens ha promès això. I els han enganat,
els han enganat perquè el 2003 no va ser gratis; l’any passat
posaren en marxa el del 2006, a finals del 2006, enguany els
que en tenen 7 i l’any que ve els que en tenen 8. Per tant,
acabarà la legislatura i la promesa d’entre 6 i 15 queda
convertida entre 6 i 8; i nosaltres pensam que enganyar els
ciutadans, sobretot quan els afecta a la butxaca, perquè els
dentistes són molt cars, és bastant greu i els feim el favor de
presentar una esmena per fer possible que compleixin el seu
programa electoral.

L’altra és un compromís de dotar els ajuntaments d’una
certa dotació per dur a terme els plans municipals contra les
drogues. Vàrem fer una llei de drogaaddicció que implicava els
ajuntaments, els donava més feines, però no més dotació. I per
tant, ens pareix que estaria bé que la prevenció, que és una de
les tasques que també toquen a la conselleria, i ja que havia dit
que ajudarien els municipis i tot això, també en fes cas.

I la resta de partides van destinades a afectar les
construccions, els doblers que hi ha per a construccions que es
destinin a construccions. També anam, la consellera va fer unes
promeses, en el pressupost hi ha uns doblers insuficients, però
almanco els que hi ha per construir que es dediquin per
construir i no a propagandes ni a treballs tècnics per dir quin
informe de l’hospital és millor o un altre. Per tant, els doblers
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que hi ha destinats a construccions que es dediquin a
construccions de centres de salut i a l’hospital a Son Dureta.

I finalment, la darrera de les esmenes que defensaré és una
que demana incrementar els professionals d’atenció primària.
La consellera diu que l’any que ve n’hi haurà molts, no seran
suficients i sobretot no seran suficients per donar un bon servei
als ciutadans. Una de les promeses del Partit Popular a les
eleccions també era incrementar el servei d’atenció primària,
perquè és la porta d’entrada al servei de salut, i una de les
maneres és dedicar el temps suficient als pacients. Els
professionals demanen un mínim de deu minuts i pensam que
per a això és bàsic incrementar la plantilla i demanam que
s’incorporin aquests doblers.

I res més, i jo, Sr. Munar, no sé si vostè hi estarà d’acord o
no, però les meves esmenes, les esmenes del PSM, recullen
proposes del seu programa electoral.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Finalment, passam a la
defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Socialista a les seccions incloses en el present
debat, per la qual cosa té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. Marí, Sr. President. Bé, presentam tres grups
d’esmenes, un primer grup que són dedicades a campanyes de
conscienciació: una per a fillets adolescents, una altra per a
gent gran i una que consideram molt important que és per a
prevenció de malalties cardíaques. Açò ve a compte d’una
proposició no de llei que es va aprovar i es pactar en aquest
Parlament aquí, al principi de la legislatura, que eren
campanyes específiques, però açò ho posam cada any en els
pressuposts i mai no s’ha aprovat i mai no s’ha fet aquesta
campanya específica, però és una proposició no de llei
aprovada i se suposa que s’haurien de fer aquestes campanyes.

Per altra banda, també posam, per al programa de pròtesis
dentals a la gent, per intentar confirmar que sí faran aquest any,
el Govern de l’any 2007 el farà.

Després hi ha un altre grup d’esmenes que són per iniciar
distints centres de salut, són esmenes d’afectació per confirmar
que es facin distints centres de salut que la consellera any rera
any diu que ha fet o farà o tornarà fer, des del 2005 n’hi ha uns
que he llegit abans que s’ha dit el 2006 que es faran, que es diu
que el 2007 es faran i nosaltres el que volem és afectar una
partida i també una partida, com no pot ser d’altra manera,
perquè es faci el nou Son Dureta al mateix solar de Son Dureta.

I per últim, hi ha unes esmenes que són quatre, les quals són
importants quant a la dotació econòmica, que és, suportant un
gerent d’un hospital que deia que els metges no venen a aquesta
illa de Menorca, allà en concret, perquè el plus d’insularitat era
molt minso respecte de Canàries; ell per error deia que era
culpa del Govern Zapatero, que el plus d’insularitat el posava
molt petit, no era així; ara ja sap que no és el Govern Zapatero,

però nosaltres l’hem volgut ajudar i hem posat aquesta partida
per millorar les condicions, malgrat pensam que aquest no és
tan sols el problema, sinó que són altres més.

No tenim cap esmena més, Sr. President, jo l’únic que volia
dir és que suportarem les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, especialment dues d’Izquierda Unida, que són
la del pneumococ i la de la varicelAla, les quals consideram
essencials.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions, Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Sr. Vicepresident, senyores diputades, senyors diputats. Les
propostes que fa Esquerra Unida, només fer-los tres
comentaris: amb referència a les vacunacions, tant de la
varicelAla com la pneumocòssica, me permetrà que li faci una
petita inferència com a metge, és a dir, els estudis que fa el
senyor, és a dir, quan tu fas una campanya de vacunació,
usualment sempre la fas en funció d’un estudi de quina és la
situació dels afectats; llavors, no vull parlar del genotip, però
és que el fenotip que hi ha a Madrid no té res a veure amb el
que hi ha aquí. Llavors, plantejaments en temes d’aquests que
a Madrid poden ser molt respectables, malgrat aquí tenguem el
mateix color, els tècnics de la conselleria aconsellen que les
prioritats són unes altres. Aquesta és l’única qüestió.

En el bucodental m’agradaria, perquè és un tema que han
parlat els tres grups, i m’agradaria aclarir un concepte que per
a mi és cabdal, equivocadament tal vegada, però la consellera
crec que ho va explicar en compareixença en una ocasió, el que
es va fer és, quan s’havia de dur a terme aquest projecte vàrem
contactar amb els professionals i els professionals ens varen
dir, entre cometes, de què podíem morir, com es podia
vehicular aquest projecte. I ens varen explicar que fer un
projecte de 8 a 15 anys de cop tenia una sèrie de limitacions i
una sèrie de possibilitats d’erro, és a dir, si tu agafes un nin de
15 anys i el dus avui a un programa de prevenció de salut
bucodental, l’any que ve en tendrà 16 i quedarà fora de
programa, versus haurem perdut temps i doblers. La seva
proposta era agafar, en els 6 anys tots els de 6 anys, perquè
aquests sí que podran fer el seguiment fins que entrin dins
l’adolescència. I això és l’únic motiu pel qual la conselleria va
acceptar aquesta proposta i es va començar amb els 6, després
amb els 7, després amb els 8, i l’any que ve ja hi haurà els de
6, 7, 8 i 9, fins que es consolidi al llarg dels anys. Això és el
que entenc jo que es planteja.

El Sr. Ramon parlava del tema de l’hemodinàmia. Bé, una
de les coses que sabem tots els que som dins el món de la
malaltia és que els malalts el que volen, quan han de tenir
qualsevol tipus d’intervenció, si poden és estar a casa o ser
prop de casa, perquè està clar que aquella persona que pateix
una doble insularitat o que només en pateix una i ve des de
Menorca o des d’Eivissa o des de Formentera a fer-se una
intervenció aquí, doncs es perd la calor de la majoria dels
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familiars, les molèsties, etcètera; per tant, si nosaltres vetllam
per apropar els serveis de salut i totes prestacions que nosaltres
donam als ciutadans, doncs nosaltres pensam que el concert
amb la privada doncs resol aquest problema. La seva
intervenció, no d’avui, sinó successives intervencions sempre
van adreçades que això lucre la privada; bé, és que les entitats
privades no són Càritas, ells fan feina per guanyar doblers, però
nosaltres no valoram els doblers que guanyen ells, nosaltres
valoram el servei que ens donen i el preu que pagam. I com que
el servei que ens donen és satisfactori, perquè així ho diuen els
usuaris que l’han consumit aquest servei, i la despesa nosaltres
la confrontam i és una despesa absolutament normal i correcta
dins la despesa sanitària; doncs aquestes dues condicions es
donen, no hi ha inconvenient per no fer-ho d’una altra manera.

La Sra. Mascaró parlava abans també dels zero euros d’una
partida. Jo me preocupat quan ha dit això i ho he demanat, o
bé, d’1 euro, i m’han dit que això moltes vegades es fa quan el
que vols fer és deixar una partida oberta; és a dir que una
vegada que tu tenguis clar què és el que necessita, doncs es
dotarà perquè -això és el que m’han explicat a mi, Sra.
Mascaró-, jo, si efectivament es volgués dur un projecte
d’aquesta envergadura amb 1 euro, naturalment també estaria
preocupat, però m’han tranquilAlitzat explicant-me que això
funciona d’aquesta manera.

Amb referència que determinats centres sanitaris sembla
que no tendran, no hi ha la partida adequada, vostès saben,
perquè vostès l’utilitzaren quan governaren, perquè és un bon
sistema, que el que es fa moltes vegades és que els ajuntaments
fan els centres, amb un model de pagament, que després és a
deu anys, és a dir, no necessàriament s’ha de dur als
pressuposts d’aquesta comunitat el que costarà aquell centre
després, perquè això funciona d’aquesta manera.

Amb referència al que vostè planteja, Sra. Mascaró, dels
increments de professionals d’atenció primària, jo també estic
preocupat i també compartesc amb vostè que és bàsic,
fonamental, perquè ells són el més important del sistema
sanitari quasi. Per tant, com que la consellera ens ha
tranquilAlitzat dient que hi haurà un augment i que es
pressuposa que si finalment s’han de posar més professionals
també es posaran, nosaltres aquest tema creim que el donam
per resolt.

I als tres grups que plantejava el doctor Gascón, al primer,
que és el de la conscienciació, nosaltres hem apostat des del
primer dia per la transversalitat de la conscienciació, és a dir,
no és un problema només de salut, hi intervé Educació, hi
intervé Presidència, Vicepresidència, Conselleria de
Presidència i Esports, i per tant creim que aquests sistemes de
conscienciació mai no són suficients, però sí que es tenen en
compte.

I per acabar dir que nosaltres no acceptam les seves
esmenes, no per ànim de molestar-los, no per ànim que no
creguem que són aportacions naturalment constructives i
positives, sinó perquè nosaltres creim que estan resoltes d’una
altra manera o que creim que ja estan en vies de resolució.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Debat número 7, de totalitat i de globalitat, secció 14. En
primer lloc, passam a la defensa conjunta de totes les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds
a les seccions incloses en el debat, així com al vot particular a
l’esmena 10254 del Grup Parlamentari Popular. Per la qual
cosa té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. M’estic fent molt pesant, ho faré
molt curtet i els assegur que llavors ja intervendran altres
companys meus, ja no seré jo, a les seccions.

Bé, del nostre grup són esmenes parcials totes elles, totes
les que fan referència a la secció 14; sí que presentam esmena
de totalitat a la secció 34, deute públic. Quasi me fa peresa en
aquests moments explicar-la, crec que hem explicat
sobradament el nostre punt de vista, el nostre desacord amb la
política d’endeutament que s’ha dut per part d’aquest govern i
en aquest sentit va aquesta esmena. Ja dic, crec que no fa falta,
amb tot el que hem debatut, donar més explicacions.

Després, passant a les esmenes parcials i anant ràpidament,
hem de dir que hi ha una primera que va referida al programa
541A, de recerca i desenvolupament, que s’augmentin les
beques d’investigació. Després una segona esmena de 800.000
euros per ampliar els recursos que es destinen a la Universitat
de les Illes Balears en matèria d’innovació. Pas molt
ràpidament sobre elles, a continuació 1.000 euros que
demanam per donar suport als consells insulars, també per a les
seves tasques de recerca i innovació, són, altres vegades també
a altres esmenes ho he dit, donam baixes de partides de
carreteres i volem que s’ampliïn altres actuacions, per pensar
que són absolutament exagerades les partides destinades a
carreteres.

Següent esmena, també per ampliar la dotació a la
Universitat de les Illes Balears en 2 milions d’euros.

150 milions d’euros, a continuació, per ampliar la dotació
del servei d’estadística, per millorar el seu funcionament, el
qual creim que és clarament millorable.

400.000 euros per elaborar i posar en marxa estudis
econòmics i estadístics, amb el suport de l’Institut Balear
d’Economia, que va a la secció 5, però que està inclosa dins
aquest debat, d’una aportació major de 60.000 euros al Consell
Econòmic i Social, per augmentar el fons perquè pugui dur a
terme les seves funcions.

I llavors em detindria una miqueta més en dues esmenes que
fan referència al Consell de Formentera, a la posada en
funcionament d’aquest consell. La primera d’aquestes és 1
milió d’euros, és aproximadament el cost que suporta
l’Ajuntament de Formentera per al tractament de residus sòlids
urbans, per damunt del que suporten les altres illes; és el cost
d’haver de traslladar fora de l’illa de Formentera perquè es faci
el seu tractament. O sigui, la recollida domiciliària i duita a la
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planta que ja existeix a Formentera no hi aniria inclosa, és a
partir d’aquest moment que té aquests costs. Si bé és cert que
per al Pla de residus estava prevista una aportació del Consell
Insular d’Eivissa i Formentera, en una aportació no, que es fes
càrrec, el cert és que això no ha passat i de totes maneres, com
desapareixerà ara, pròximament, i es dividirà en dos consells,
fa falta que algú es faci càrrec i creim que és del pressupost de
la comunitat que ha de sortir aquest milió d’euros. Pensam que
això és l’únic seriós, perquè, ja sé que s’ha aprovat abans, però
l’esmena d’addició a la llei d’acompanyament que ha fet el
Grup Parlamentari Popular per tirar pilotes fora, que diu que el
Govern de les Illes Balears desenvoluparà els instruments de
colAlaboració o cooperació necessaris per tal que el Ministeri de
Medi Ambient assumeixi, és una de les majors aberracions
jurídiques que he vist. Aquí les lleis que es treuen en aquest
Parlament poden dir: el Govern de les Illes Balears farà, però
encara dir el Ministeri de Medi Ambient del Govern central
farà, perquè ho digui el Parlament de les Illes Balears, doncs
crec que és senzillament aberrant, en canvi sí que volem dir
això: que s’aporti 1 milió d’euros per resoldre aquest tema del
qual s’haurà de fer càrrec en solitari l’Ajuntament i Consell de
Formentera.

I següent, tampoc no hi ha cap partida dins la secció 32, ens
territorials, creim que fa falta que hi hagi una dotació inicial
perquè pugui funcionar. Pensem que hem aprovat, ara també,
aquest matí, les transferències que haurà de gestionar
Formentera; hem aprovat d’una manera molt especial, perquè
totes les transferències que s’havien fet fins ara tenien un cost,
tenien uns mitjans, tenien un finançament, no, aquí només hi ha
obligacions i a part que en una negociació posterior poguessin
tenir una valoració de cost efectiu personal o instalAlacions que
pogués haver-hi a Formentera, hem de dir que, en general, són
inexistents i fa falta que es posi una inversió inicial perquè
pugui començar a caminar aquest consell.

No me val la resposta que me va donar el conseller, que
això són seccions ampliables i ja aniran sortint segons les
necessitats. Me pareix que no és bona tàctica, que sobren
partides ampliables, que llavors els pressuposts no tenen res a
veure amb la realitat i que fa falta un compromís concret: no fer
només el que nosaltres entenem que és bastant de populisme o
de demagògia en relació amb la ciutadania de Formentera, que
ja tendran la majoria d’edat, sinó donar-li els recursos
necessaris per fer front a les noves obligacions que assumiran.
Això crec que és tractar amb respecte la ciutadania de
Formentera i plantejar-se la creació d’aquest consell d’una
manera una mica més rigorosa.

Això és tot de les esmenes del nostre grup.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam ara a la defensa
conjunta de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, a les seccions incloses en el debat,
així com al vot particular a l’esmena 10254 del Grup
Parlamentari Popular, per la qual cosa té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Conseller, avui serem breus crec en aquesta conselleria,
perquè vostè, ja li he comentat, Sr. Ramis, amb tots els
respectes, és un secundari avui en aquest debat, els
protagonistes han estat bastant absents i encara, en debatre la
Conselleria d’Interior, per ventura, tornarà agafar un poc de
caliu aquesta habitació, la qual, per cert, està bastant caldejada.

En tot cas, els motius de l’esmena a la totalitat que
defensam en part són pel que vostè representa com la veu, com
el portantveus de tota la conselleria, de tots els pressuposts i
per tant don per substanciat el debat i me remet als arguments
que li vàrem exposar a l’esmena a la totalitat. També el punt
que s’ha comentat de l’endeutament.

I més entrant dins estrictament la seva conselleria, crec que
hi ha dos aspectes que també hem volgut recollir un poc amb
les esmenes parcials, que és el tema de l’R+D, de la inversió en
coneixement i les noves tecnologies. Jo crec que s’ha fet un
esforç, jo li vull reconèixer en aquest pressupost respecte del de
l’any passat i hi ha un augment, però reconeixerà vostè que del
0,28% del PIB que destinàvem l’any 2005, li agrairé que me
digui quin percentatge calcula vostè que hi tendrem l’any 2007,
però realment irrisori.

Vostè sap que l’Estratègia de Lisboa parla del 3% del PIB,
aquesta és la batalla, aquest és el repte. Sr. Ramis, a aquest
ritme de creixement, quan hi arribarem al 3% del PIB? Perquè
parlam del PIB del nostre país, no parlam d’Extremadura ni del
Marroc, parlam d’Illes Balears, vostè és el responsable d’Illes
Balears. Si trobam que vostè no té pressuposts autonòmics,
anem a Madrid a fer el concert econòmic, però vostè no vol el
concert econòmic. Vostè, clar, vostè és un fill de Rajoy i
d’Aznar, etcètera, i per tant vol qualque coseta, vol, sí, el que
cau de la taula, però el 3% del PIB és la seva obligació
equiparar-lo amb R+D. No el té, no el té. Nosaltres tampoc
segurament no li podríem posar, però com a mínim tendríem
aquest argument molt vàlid a nivell internacional que demanam
que l’Estat els posi. Vostè no sé com m’ho justificarà.

Espanya, que fa també un esforç com vostè, està en l’1,13,
ara haurà pujat, arribarà al 2%. No arribam al 3% del PIB i
Espanya està fent un esforç com vostè, però no basta. Per tant,
com que hi ha elements, autopistes, hi ha elements que sí han
demostrat que els donen prioritat estratègica, real,
pressupostària i per tant hi ha possibilitats d’anar per aquí, com
a mínim aprovi les nostres esmenes, veurem que ha fet un
esforç addicional en la línia correcta i nosaltres, en tot cas,
també faríem un gest, si no, evidentment, no li podem donar
suport.

En noves tecnologies seguim pensant que ja cada vegada
són menys noves, però encara hi ha moltíssima gent exclosa de
tota aquesta revolució de la informació que s’està produint tots
aquests anys i encara falten moltes mesures que ens hi duguin.
Per tant, tenim també esmenes parcials en aquest sentit. També
amb una empenta per al software lliure, per no ser tan esclaus
del software de marca.
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Nosaltres també apostam molt amb les esmenes perquè la
veritable bandera, qui ens dugui endavant en el tema de la
investigació sigui la Universitat de les Illes Balears, i per tant
és a ells, a través de beques i a través d’inversió directa dins la
universitat on plantejam que es vagi avançant. I també una
esmena per als wireless que creim que no avança suficient a
moltíssims d’espais públics, sí ho ha fet afortunadament aquest
Parlament, però és una anècdota encara dins el país, i vostè s’hi
hauria de posar al capdavant.

De totes maneres, acab ja amb l’esmena al vot particular,
Sr. President, quasi m’adreç a vostè avui també, i al Sr. Rotger,
hi ha una gran tradició que nosaltres voldríem mantenir de
votar la secció 02, un oasi d’entesa damunt els pressuposts del
Parlament que té una gran tradició en aquesta casa i en el
parlamentaris occidental i que ens agradaria mantenir, no ens
agradaria que vostès, duent un element estrictament de Partit,
com els 6 euros, no és una quantitat que els distorsioni, ja els
posaré jo després de la meva butxaca si importa o feim una
colAlecta perquè ens deixin fer el gest de votar la secció 02.
Voldríem, avui, el dia d’Andratx, voldríem votar la secció 02,
però si ens duen unilateralment, sense consens, sense haver-ne
parlat i el president mateix del Parlament no gestiona la seva
àrea i ens incorporen una oficina de transparència dins el
Parlament sense consens, ens veurem obligats a votar en contra
de la secció 02. Jo els demanaria una transacció, el que vulguin,
ho fiquin dins la Conselleria d’Economia, ho posin, no ho sé,
al Síndic de Greuges i votarem en contra del Síndic de
Greuges, ho posin on vulguin, però ho llevin de la 02, jo els ho
agrairia. La veritat és que votarem malapler en contra de la
secció 02, però ja els advertesc que si no ens lleven aquesta
provocació de l’oficina transparent a la secció del Parlament
ens veurem obligats a votar-hi en contra. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Finalment, passam a la defensa
conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Socialista a les seccions incloses en el present
debat, així com al vot particular a l’esmena 10254 del Grup
Parlamentari Popular, per la qual cosa té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Sr. Conseller, la verdad que tendría
que decirle a su compañero de equipo de gobierno, el Sr.
Rodríguez, que le ha quitado a usted todo el protagonismo en
este último debate de presupuestos de esta legislatura. Y
sinceramente entiendo que no debe estar usted muy contento,
entre otras cosas porque debería ser un debate un poco de
análisis de lo que han supuesto todos estos cuatro años, y como
nuestro grupo siempre ha presentado una enmienda a la
totalidad y siempre hemos justificado la enmienda a la totalidad
de la sección 14, sobre todo porque los temas de I+D+I y
nuevas tecnologías hemos dicho que no han sido, ni son a día
de hoy, ni tienen la importancia que deberían tener si queremos
llegar a ser algún día una comunidad pionera en estos temas.

Y usted, Sr. Conseller, que hemos debatido mucho en esta
legislatura, y eso es lo más positivo yo creo de estos cuatro
años, que yo, repasando diarios de sesiones de otras

legislaturas, era un tema que prácticamente pasaba
desapercibido, pues durante estos cuatro años hemos mantenido
a veces un diálogo un poco como de no escucharnos unos a
otros, porque cuando yo le decía que era necesario dotar de
más recursos, usted siempre me decía que no, que eran
suficientes y tal. Pero me llama la atención, yo no pude ir a la
Comisión de Hacienda, porque estaba en la World Travel
Marquet, y repasando el diario de sesiones, me llamó la
atención que usted dijera que era necesario dotar más recursos
de I+D+I; pensé, hombre, aleluya, más vale tarde que nunca,
como se suele decir. Y que para llevar a cabo estas políticas
decididas pues sea necesario aplicar y dotar de más recursos es
por lo menos una cierta buena señal de que usted al menos,
después de estos tres años, empieza a darnos un poco la razón.

Y aun así le tengo que decir, Sr. Conseller, que es
insuficiente. Nosotros siempre hemos planteado, y además no
solamente lo decimos nosotros porque nos guste, sino
precisament la Estrategia de Lisboa, si se quiere llegar a
alcanzar el 3% del PIB, que es algo en nuestra comunidad
bastante complicado, pero si se quiere alcanzar o avanzar con
mayor rapidez en estos temas, como mínimo es necesario dotar
unos presupuestos de un incremento de un 25%, que es lo que
le hemos venido diciendo contínuamente. No, este año no, Sr.
Conseller, y usted me va a decir que sí, pero si de los 27
millones que destina a temas de I+D+I usted le resta los 2
millones que en principio, en principio digo, están destinados
para el centro de referencia de turismo y ocio, no alcanza el
18%. Y digo en principio, porque no le acabo de creer que se
vaya a llevar a cabo la puesta en marcha de este centro, porque
llevamos hablando de él dos años, y claro, sinceramente,
después de dos años de oír el mismo discurso, que me vuelva
a plantear en los presupuestos que hay estos 2 millones para
este centro, mire, hasta que no lo vea no lo creo, y así de claro.
Por lo tanto, para mí estos dos millones es una partida
fantasma, que luego, como ocurrió en los presupuestos del año
pasado, usted utilizará para cualquier otra cosa, pero no desde
luego para la puesta en marcha de un centro de referencia.

Y a lo largo de estos cuatro años hemos seguido discutiendo
en temas que entendíamos que diferíamos bastante, por
ejemplo, en cuanto a la consecución del primer plan de I+D+I
y al segundo plan de I+D+I, que salió con un año de retraso, en
el que ustedes decidieron que había unas áreas prioritarias y en
las que nosotros entendíamos que faltaba alguna, como por
ejemplo, y mañana hablaré con el conseller de Industria, una
parcela destinada a este sector, que esta sufriendo un deterioro
importante. Pero aún así, sus objetivos, que no son unos
objetivos muy ambiciosos, y insisto, en políticas de
investigación, desarrollo, innovación y nuevas tecnologías, hay
dos formas de actuar: o con políticas decisivas o bien en plan
un poco de vamos a ir cuidando y conservadoras. Y usted ha
llevado a cabo políticas conservadoras. Como todo, se puede
ir en un coche de pedales o se puede ir en un coche con una
cierta capacidad de ir más deprisa, y usted ha optado por lo
primero. Y eso es lo que, sinceramente, Sr. Conseller, me da
pena y siento que su conselleria no haya llevado a cabo la
estrategia de apostar decisivamente por estas políticas.

Y además se lo he dicho desde el principio, para usted ha
sido una conselleria, ha sido un área, unas áreas más de
asignaturas maría, y lo siguen siendo; lo ha intentado, no se lo
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discuto, lo ha intentado, o sea, no voy a ser tan negativa, lo ha
intentado, pero o no le han dejado o desde luego o no le han
dejado o usted no ha querido, una de dos. Pero claro, cuando
vemos que el Govern tiene capacidad para llevar a cabo
grandes inversiones en infraestructuras, como está ocurriendo
por ejemplo en Ibiza, con las obras de las autopistas, que no
son para nada necesarias, y por otro lado se recortan
inversiones, como puede ser la dotación de ordenadores en los
centros escolares, pues, sinceramente, es ahí donde entendemos
que hay esa diferencia fundamental de políticas de ustedes y de
nosotros; que para nosotros es más importante dotar a los
centros escolares de ordenadores que llegar a hacer unas
macroautopistas que son totalmente innecesarias en un
territorio como el de Ibiza. Y ahí es donde realmente
entendemos que hay esas diferencias, y ahí es donde realmente
difícilmente nos pondremos de acuerdo ustedes y nosotros,
sobre todo en esas políticas.

Las políticas de I+D+I son muy sencillas, recursos,
recursos, y además intentar que ese largo plazo se convierta en
un medio plazo. Y sin embargo, durante estos cuatro años
hemos ido contínuamente presentando una serie de enmiendas
que no se han aprobado, y si se hubiera hecho seguramente a
día de hoy estaríamos hablando de unos mejores resultados.
Pero como usted no ha querido, o insisto, o no ha podido, pues
nos encontramos en una situación muy parecida.

Mire, yo voy a pasar un poco por encima de las enmiendas
que hemos presentado, cerca de treinta, por lo tanto yo creo que
ahí se demuestra el interés que nosotros tenemos; enmiendas
que, insisto, ya son históricas, dentro de estos cuatro años,
como puede ser la retirada de las antenas de Monte Toro en
Menorca. Hoy en día no entendemos que, habiendo los
sistemas tecnológicos de recepción de antenas, pues se siga
manteniendo digamos esa colección de antenas que, además,
tienen un impacto visual muy grande.

Presentamos enmiendas también sobre el tema del acceso
a Internet. Mire, el otro día hablaba yo con una persona que
vive en una cala de Ibiza y me decía: es que me siento del siglo
XIX, ya no del XX, del XIX, dice, porque no tengo acceso a
Internet, y sé que a dos quilómetros de distancia lo hay. Eso es
una discriminación hacia la ciudadanía, porque hoy en día
seguramente usted y yo no podríamos vivir, a ver, no
podríamos realizar nuestro trabajo sin Internet. Y claro, eso
entiendo que es una discriminación que se tiene que resolver,
y no me puede discutir que hoy en día en toda Baleares hay
zonas oscuras donde el acceso a Internet no existe, y allí es
donde se deberían tomar acciones decisivas para intentar
resolver esos problemas.

Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la Comisión de
Hacienda, que el otro día debatíamos las enmiendas, nuestro
grupo ha presentado que se redactara un plan, por una empresa
especializada, sobre los efectos que las antenas de telefonía
móvil producen en los ciudadanos, y lo digo porque es un
debate que está en la calle. Hace pocos días se creó una
asociación única y exclusivamente con el fin de intentar retirar
antenas en los edificios. La portavoz del Partido Popular me
dijo que es que esto ya estaba en el Plan de
telecomunicaciones, no, no está, no se prevé un plan y un
estudio; hay un plan, pero no un estudio específico sobre los

efectos nocivos o supuestamente nocivos que pueda acarrear la
telefonía móvil o las antenas. Planteamos una enmienda porque
entendemos que es una manera de tranquilizar a los ciudadanos
en este aspecto.

Tenemos enmiendas también sobre la necesidad, insisto, de
ordenadores en los centros escolares, se supone que Educación
lo tiene, pero se supone que es una conselleria transversal que
puede también trabajar en este aspecto. Tenemos enmiendas
para el incremento de investigadores, para becas, porque son
insuficientes a día de hoy. Lo mismo que tenemos una
enmienda para que se pueda llevar a cabo y se amplíe el
Proyecto Ciudades Digitales, que ha funcionado y está
funcionando bastante bien. Y lo mismo, dotar de más recursos
a la Universidad.

Hay una enmienda que, además, está solicitada por los
internautas, es que se pudieran llevar a cabo en las diferentes
islas los encuentros. En Palma, una asociación privada organiza
este encuentro durante uno o dos días, se concentran y ahí
pueden debatir y pueden participar de todos los avances de las
nuevas tecnologías; pues planteamos que se pudiera llevar a
cabo desde la conselleria estos encuentros.

Como he dicho antes, cerca de 30 enmiendas que entiendo
que si hubiera esa intención de mejorar, esa intención de
avanzar en todos los temas relacionados con I+D+I y las
nuevas tecnologías sería positivo que la conselleria y usted en
particular diera el permiso para que se aprobaran por parte del
Grupo Popular.

Y termino, pero no sin antes referirme al voto particular
respecto a una enmienda que ha presentado el Partido Popular
que, sinceramente, tal y como está la situación de los supuestos
casos de corrupción en esta comunidad, me parece que es tomar
el pelo a la ciudadanía. Plantear la creación de una oficina de
transparencia..., además llama la atención, porque lo de
transparencia es entre comillas; ¿por qué?, ¿por qué entre
comillas? Con una partida de 6 euros, tal y como está la
situación y tal y lo que se plantea, sinceramente, Sr. Conseller,
yo creo que deberían o bien hacer una transacción
incrementando la partida o bien retirarla y hacerlo de una
manera más seria, porque si no está claro que lo único que
ustedes plantean aquí es quedar bien, y así ante la ciudadanía
desde luego no quedan. Y lo que está claro es que si quieren
recuperar cierta credibilidad, o deben hacer algo mucho más
contundente o así está claro que queda reflejado cuáles son sus
intenciones.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Intervenció del Govern
obrint una qüestió incidental. Té la paraula l’Hble. Conseller
d’Economia i Hisenda, el Sr. Ramis d’Ayreflor.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):
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Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies als portaveus
parlamentaris. Molt ràpidament perquè crec tampoc no dóna
per a molt el debat. 

Sobre el tema de l’endeutament evidentment nosaltres ens
vàrem trobar una situació econòmica, vàrem aplicar una
política anticíclica, la comunitat autònoma està mal finançada,
es va negociar malament el finançament autonòmic i hem fet
amb total transparència aquesta política d’endeutament. Jo
comprenc que no la comparteixin perquè això ha duit realitats
i inversions importantíssimes, i aqueixa política d’endeutament
hi ha el compromís, per això va davallant any rere any, que
l’any que ve no hi hagi necessitat d’endeutament. En aquest
sentit estam en unes diferències abismals amb els que vostès
diuen perquè nosaltres crèiem que era necessari reactivar
l’economia i que els ciutadans de Balears tenguessin els
mateixos serveis i les mateixes infraestructures que tenen altres
comunitats autònomes.

Del Sr. Ramon tan sols un altre comentari sobre el tema de
la dotació de transferències al futur consell de Formentera. És
a dir, posar qualque quantitat ara seria prejutjar la situació de
la comissió que ho ha de tancar; s’ha avançat molt però
precisament s’ha volgut esperar que la Llei d’acompanyament
estigui aprovada per acabar de tancar aquest tema, i posar
quantitats en aquest moment, al contrari, jo crec que seria una
falta de respecte a allò que ha de decidir aqueixa comissió
paritària, i per tant es posaran en el moment adequat sense cap
tipus de dubtes. Evidentment d’allò que ha dit, és a dir, les
beques d’investigació s’han augmentat en un 50% respecte
d’abans, amb la universitat s’han firmat convenis, s’han firmat
convenis amb l'IUNICS, i el servei d’estadística es potencia. És
a dir que no hi ha...

El tema de l’endeutament també l’ha mencionat el Sr.
Alorda i per tant el don per conclòs. I passaria al tema un poc
més important, de tot el que han dit vostès, d’R+D+I, de noves
tecnologies, d’innovació; per tant obrir un poc aquest debat.

Afortunadament avui tenim molta més coincidència,
principalment, com ha dit ella, que hem debatut molts de pics
amb la Sra. Abascal, amb la diputada portaveu del Partit
Socialista, i aqueixes diferències coincideix totalment amb el
que tenia establert jo, és a dir, no són diferències de model. En
política fiscal tenim diferències de model però aquí no tenim
diferències de model perquè, a més, com molt bé sabrà la Sra.
Diputada, ve marcat un poc per Europa, tots aquests fons vénen
d’Europa i vénen amb unes línies claríssimes. És a dir, el debat
és quants de recursos posam, i ho ha definit perfectament la
diputada i total coincidència.

Evidentment jo crec que ha de ser una progressió
importantíssima, per això hem incrementat moltíssimes aquests
pressupostos, però en progressió, perquè tampoc no per
multiplicar per 100 un any s’aprofitarien bé perquè hem d’anar
amb uns increments. I evidentment en tres línies estratègiques:
en potenciació de recursos humans, en centres o
infraestructures d’investigació, centres d’investigació, i en la
implicació del sector privat, que és l’únic que no ha mencionat
la Sra. Diputada, però crec que podem coincidir en aquest
tema.

Els primers resultats, i que no soni a cap mena de
triomfalisme, estam fatal en els percentatges, com deia el Sr.
Alorda, del 0,28%, és a dir, dues dècimes que hem incrementat
respecte a l’any anterior però totalment insuficient. Ell feia
menció i la Sra. Diputada també al tema del 3% de l’Agenda de
Lisboa. Evidentment a una comunitat de serveis serà difícil
aqueix objectiu, és a dir, l’objectiu que figurava, hi va haver
reunió del Consell Superior de Ciència i Tecnologia amb la
ministra d’Educació i Ciència, i l’objectiu que ens havien
marcat pel ministeri, donades les nostres característiques i
perquè Espanya compleixi l’Agenda Lisboa, per a l’any 2010
era el 0,36 del PIB. Jo mateix vaig demanar, donades les xifres
que tenim, una revisió a l’alça per al 2010 del 0,50. Per això
contest també un tema que deia el Sr. Alorda de quina previsió
tenim; és a dir, el ministeri ens marcava un 0,36 per al 2010
sobre el PIB i nosaltres vàrem enviar que demanaríem per carta
-ho farem per escrit-, però ja de paraula els vaig avançar que
consideràvem que podíem arribar al 0,50.

I com deia eren tres potes en què ens hem de fonamentar. El
nombre d’investigadors. A les Illes Balears l’any 98 teníem 415
investigadors; l’any 2002, 477, és a dir, s’havia incrementat en
un 15%. Del 31 de desembre del 2002 al 31 de desembre del
2005, en aquest temps que ja hem començat a gestionar
nosaltres, hem passat a tenir 898 investigadors, un increment
del 88%, i estam en xifres baixíssimes, però per veure si anam
en la línia correcta i ens podem recolzar tots en aquesta línia
recta. És a dir, en quatre anys hi ha hagut un increment, hi va
haver un increment de 62; en aquests anys darrers hi ha hagut
un increment de 421 investigadors. I això no és fruit només de
la política, jo sempre els he dit que les bases del primer pla
d’I+D i del pla d’innovació que varen fer, les bases teòriques
eren bones, és a dir, que han començat a recollir el fruit
d’aquestes bases teòriques bones posant més recursos, com deia
la Sra. Abascal, que és el que feia falta, que és el que no varen
posar vostès, però varen fer la teoria i per tant hem trobat coses
fetes que posant doblers ens han funcionat. És a dir que
pràcticament a final de legislatura haurem doblat els
investigadors a les Illes Balears, la qual cosa és insuficient però
anam en línies correctes.

La despesa en investigació, jo també deia que és important
la implicació de les empreses privades. Com estan actuant les
empreses privades en tema d’investigació en els darrers anys?
Miri, entre les dades (...) sempre de l’Institut Nacional
d’Estadística, no maneig cap dada local nostra d’enquestes
nostres: l’any 2000 dedicaven 4,3 milions d’euros les empreses
privades a investigació a les Illes Balears; el 2003, quan va
acabar la legislatura, 6,9; el 2005, dos anys després, hem
aconseguit passar a 14,4. És totalment insuficient, però crec
que, el que deim, posant més recursos les coses funcionen.
Aleshores hem aconseguit que les empreses passassin d’un
increment petit que hi va haver del 2000 al 2003 a un increment
un poc major, encara que insuficient, el 2005, amb 14,4
milions; és a dir, les empreses privades han passat del 2003,
quan les dades d’INE tenien 74 investigadors, a ara que en
tenen 135; en dos anys quasi han doblat. És a dir que crec que
estam anant en unes línies que si continuam posant recursos
anam pel tema correcte.

En el tema d’innovació, del programa d’innovació, és a dir,
ara parlàvem de recerca, en innovació. Balears és una societat
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de serveis, per tant volem fer investigació aplicada i per tant
s’ha de veure en els temes d’innovació. Idò miri, la despesa en
innovació, dades INE, el 2003 80 milions d’euros, el 2005 182
milions d’euros. Del 2004 al 2005 s’ha incrementat un 126%,
som la comunitat autònoma que més ha incrementat la despesa
en innovació, xifres molt petites però som la que més hem
incrementat, és a dir que estam posant bases per començar a
poder parlar d’aquest tema. És a dir, som la que ha crescut més
l’any 2004 en dades presentades fa una setmana per l’INE que
s’han vist reflectides als mitjans de comunicació en alguns
casos. Clar, ara parlam de 182 milions d’euros pel que dèiem,
és a dir, és que l’any 2003 teníem 35,9 milions d’euros, és a dir
que la diferència és important, en dos anys hem multiplicat per
5 els temes d’innovació.

Temes de..., una altra pota que els deia fonamental, és a dir
que hi estarem d’acord: centres d’investigació, posar grans
infraestructures en marxa. Mirin, ahir en el debat, en el ple de
ciència i tecnologia que presideix la ministra, vàrem prendre
tots els acords per unanimitat, perquè, com li deia, podem
dedicar més recursos sempre, i n’hem de dedicar més, però les
polítiques són molt clares, i és importantíssima la creació de
centres d’investigació. Bé, idò, nosaltres hem posat en marxa
el nou centre d’investigació de medicina respiratòria avançada
com és CIMERA, és a dir que ja hi ha aportacions d’empreses
privades amb inversions importants, i tot això està posat en
marxa en dates que encara no tenen repercussió a
l’estadístiques, perquè jo li parl d’estadístiques del 2005,
perquè evidentment les del 2006 encara no les tenim i es veurà.

El tema de FITUR, jo crec que a pesar del que vostè m’ha
dit, que no em creu, li donaré una excelAlent notícia. És a dir,
ahir vaig tornar a parlar d’aquest tema, avui he parlat amb el
secretari general de política científica perquè m’ha dit que
firmaríem el conveni amb el ministeri perquè ho volem fer
conjuntament amb el ministeri dia 28, i m’ha dit avui el
secretari general de política científica, és a dir, el Sr. Paco
Marcellán, m’ha dit que la ministra firmava avui el conveni i
que l’enviava per correu perquè deia: “En aquestes dates posar-
nos d’acord en una data per poder vostè anar a Madrid, que el
rebi la ministra o que la ministra vengui aquí...”, en principi
pensava que podia firmar ell i per tant tenim aquest tema
totalment en marxa i abans de final d’any per part del Govern
balear, ja passat pel Consell de Govern, es creï la fundació
d’aquest tema i, si no m’han enganat, i segur que no m’han
enganat, la ministra firmava avui el conveni. Per tant no em
descompti aquests 2 milions d’euros que posam més des del
Govern de les Illes Balears. És a dir que posam en marxa
aquest tema.

I també ahir, també ahir, es va donar..., i que consti que
durant tots aquests mesos hi ha hagut molts de problemes en
moments determinats, és a dir, va caure del mapa
d’infraestructures cientificotècniques singulars el sistema
d’observació costaner. Ahir, en aquest consell de ciència, en el
consell de totes les comunitats autònomes amb el ministeri,
vàrem aprovar aqueixa gran instalAlació i figura en el mapa. Per
tant, dintre de tots els projectes que hem presentat per a les Illes
Balears nosaltres pel tema de medi ambient creim que el tema
de les coses s’ha de continuar investigant i que és
importantíssim el medi ambient dintre de la mar i, vaja, hi ha
coincidència amb el ministeri, hi ha moltíssims de projectes

aprovats en el tema marí per aquest impuls que li vol donar el
ministeri, i per tant posam en marxa (...) gran centre
d’investigació, i tot això ha de donar resultats en aquest tema.
És a dir, que el (...), el Sistema d’Observació Costanera, ja el
tenim inclòs dins el mapa de grans infraestructures. Ja li dic que
això no són coses que produiran fruits, és a dir, que anirem
augmentant però hem posat més recursos i estan donant
resultats.

El tema de noves tecnologies, bé, estam més o manco
sempre situats entre les tres primeres comunitats autònomes en
ús d’ordinador, en internet, és a dir que no estam mal situats en
aquest tema; feim esforços en administració digital
importantíssims. I per remarcar, és a dir, en els dos programes
de recerca i desenvolupament, és a dir, en el de recerca, és a
dir, desenvolupament, hem crescut un 148%, dedicam 4 milions
d’euros més del que hi dedicaven vostès, i continua essent
insuficient, perquè el percentatge (...), però anam en una línia
ascendent que no em pot dir que no posam més recursos, és a
dir, possiblement es posen tants de recursos perquè està dintre
de la conselleria i per tant si no en posam més és perquè hem
de veure la seva aplicació pràctica, i en el programa 542,
d’innovació tecnològica, ho hem multiplicat respecte al darrer
any del pacte en un 532%, és a dir, respecte al darrer any no,
del que varen dedicar vostès a aquests dos programes que
vàrem mantenir els dos programes; un l’hem multiplicat per
148 i l’altre per 532, és a dir, 3,5 milions d’euros més. Per tant
estam dedicant més recursos i en continuarem dedicant més,
perquè el que no li accept, Sra. Diputada, és que ho considerem
una maria. És un tema -per això està dintre d’economia- que és
un tema importantíssim, el tema de la recerca per a la
competitivitat de les nostres empreses, i per això hem actuat en
aqueixes tres línies que li deia i creim que anam en una línia
correcte i continuarem posant més recursos en el futur. 

El tema d’accés d’internet a algunes zones d’Eivissa, és a
dir, el Pla de desenvolupament per banda ampla o per accés de
les noves tecnologies a les zones rurals és una competència de
l’Estat; és a dir, l’Estat va adjudicar a les Illes Balears aquell
pla de cobertura integral a Telefònica, i Telefònica té fins al
2007, fins a final de..., no, té fins al 2008, però dintre del 2007
ha d’acabar de presentar tot el pla per cobrir el cent per cent de
les Illes, i evidentment si vostè em facilita zones obscures, a
una reunió que hem de tenir a principi amb Telefònica ho
tendrem en compte.

El tema d’ordinadors en centres escolars, com que és un
tema que va dintre del Pla Internet en el aula, i després amb el
Pla Avanza que ha ratificat el govern del Sr. Zapatero, s’estan
posant des de la Conselleria d’Educació i s’ha firmat un
important conveni per aquest tema en aquest sentit.

I després el tema del Sr. Alorda, que em parlava de software
lliure, hi ha dintre de la comunitat autònoma el 48% que fan
software lliure, és a dir que sí que s’està aplicant; és a dir, que
compartim el software lliure amb les altres aplicacions
tancades, és a dir privades, però sí que s’està fent feina amb
software lliure.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la
paraula el representant d’Esquerra Unida i Els Verds, Hble.
Diputat Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Molt, molt breument per només
contestar a allò que ha dit en relació a les nostres esmenes. 

Bé, el tema d’endeutament, Sr. Ramis, diu vostè que l’any
que ve no hi haurà endeutament. Bé, l’any que ve, si ens
referim al 2007, evidentment hi haurà el gran endeutament que
arrossegam i l’endeutament que generen aquests pressuposts,
i si en realitat s’està referint al 2008, el 2008 hi haurà molt
d’endeutament perquè s’haurà arrossegat i, de totes maneres,
dir que no se n’acumularà més, miri, jo crec que millor..., és
molt aventurat, no faci vostè aquestes prediccions. Ho dic
perquè jo esper que el 2008 no sigui el conseller d’Hisenda, i
no perquè el Sr. Matas li hagi retirat la confiança sinó perquè
els ciutadans hagin retirat el Sr. Matas. Però en qualsevol cas,
quan acabi la legislatura, l’any que vendrà després que acabi la
legislatura ja no hi haurà endeutament; no miri, en aquesta
legislatura hi ha un endeutament impressionant i en aquests
pressupostos vostè incorpora més endeutament, i com que és
molt previsible que abans de juny es gastin quasi tot el
pressupost, possiblement per acabar l’any no hi hagi altra
possibilitat que fer més endeutament. Però, vaja, jo crec que...,
vostè justifiqui allò d’aquesta legislatura; a partir del 2008 ja en
parlarem o en parlaran els que n’hagin de parlar.

I el tema de Formentera. D’acord, ni un euro, ni un euro fix;
però, les transferències, ja les han votat; les transferències, ja
les han votat. Entren en vigor l’endemà que entri en vigor
l’Estatut d’Autonomia. Com es menja, això? La comissió ja ho
estudiarà, i diu que el que no cobreixi el cost efectiu ja ho
posarà el Govern. Home, posin una quantitat que asseguri, que
hi ha una institució que té capacitat pròpia, mitjans, perquè els
recursos via cost efectiu seran realment molt escassos, i si ja
han pogut posar, saltant-se allò que diu el mateix projecte
d’Estatut d’Autonomia, han pogut posar això per llei, idò
colAloquin també aquí, a la mateixa llei, colAloquin el
finançament. Si no és prendre el pèl als ciutadans de
Formentera i al conjunt de ciutadans de les Illes.

I, miri, si ho tenen així de complicat, vostès ara, amb
aquesta aprovació tan aviat com surti al butlletí oficial, ja dic,
ja queden..., quan surti al butlletí oficial i hi hagi Estatut
d’Autonomia ja entren en vigor les competències, i les que hi
pugui haver en el futur que vagin al Consell d’Eivissa i
Formentera, o sigui cap, perquè no se’n faran més. Però deixen
als llimbs..., o sigui, el Consell d’Eivissa i Formentera una
vegada desaparegut encara tendrà una competència, la de
joventut, que es va aprovar dimarts passat i que no contemplen
enlloc. Una mica de rigor a l’hora de posar les coses en marxa:
si donen una competències com s’ha fet sempre, quantificada,
i una partida per això, crec que sincerament no és seriosa
aquesta actitud seva i que, en fi, és una presa de pèl a la
ciutadania posar competències i no posar finançament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica té la paraula
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, hem anat coincidint en molts de
punts. Jo crec que la principal discrepància és en la magnitud
global dels pressupostos i que per tant, home, estam contents de
veure que el Partit Popular poc a poc se’n va tement que el
nivell de despesa que tenim és petitet comparat amb altres,
sobretot amb la necessitat del país i en la relació amb el
percentatge que tenim del PIB, perquè, clar, ara quan vostè em
parlava d’R+D, que si l’Estat els proposa un miserable 0,3, no
arriba a 0,4, vostè es conforma amb el 0,5 per ser una
comunitat de serveis, jo evidentment..., no hi podríem estar
d’acord. Ho podem comprendre d’un conseller que gestiona el
12% del PIB, però d’un conseller que gestionàs la despesa
pública europea, d’un 50%, no li dic de Suècia, del 65 de
despesa pública anual del seu propi PIB, crec que, que ens
sortís amb excuses de si economia de serveis per arribar al 3,
no li compraríem, Sr. Ramis.

Per tant, com que nosaltres aspiram i confiam, i vàrem estar
amb vostès el 91 -se’n recorda?- en aquell estatut que vàrem
votar a favor encantats de demanar un autèntic finançament per
al país, aleshores comprendríem les seves misèries si vostè
lluitàs aferrissadament per resoldre-les. Des del moment que el
consideram un còmplice de la situació econòmica que vivim i
de l’espoli que patim, clar, ja com a mínim aquesta part de
complicitat la perdem pel camí i li deim: miri, intenti arribar al
0,5, intenti arribar al 0,5 però el continuarem trobant miserable.
Actualment amb el PIB que tenim, ara per exemple per fer un
escenari públic d’independència política, si vostè ens vengués
amb el nostre PIB i ens vengués amb una situació
d’independència política que aspira al 0,5% d’R+D quan és el
gran repte polític d’Europa, li hauríem de dir “Sr. Conseller,
vagi-se’n”.

Però vivim una situació bastant colonial a nivell econòmic,
la coneixem, i per tant, miri, són objectius que vostè va
procurant i ens pot parlar jo crec que en aquest cas sí, que és la
meva flaca, respecte del que teníem els altres governs, teníem
el mateix handicap que té vostè, i vostè diu: “Miri, jo hi dedic
mig quilòmetre més d’autopista que vostès”, i nosaltres li
haurem de dir que té raó, que hi dedica mig quilòmetre més
d’autopista que representa un 500% més de...; bé, sí, però és
mig quilòmetre d’autopista, mig quilòmetre d’autopista pagat
al comptat, perquè si és que el pagui en Florentino Pérez i li
tornarem en 40 anys, no sé què, perquè parlam d’endeutament
i els principals banquers que començarem a tenir seran els
peatges a l’ombra, començarem a tenir més banquers
constructors que banquers de la banca. Per tant, clar, aquí ja
començam a mesclar (...) molts de conceptes.

Per tant nosaltres continuarem amb el vot particular i amb
totes les esmenes parcials, i tot i que ja dic compartim que com
a mínim hi hagi una trajectòria, i la hi volem reconèixer, en
aquest punt, evidentment és absolutament insuficient i per tant
no canvia el sentit del nostre vot.

Moltes gràcies.



6282 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 123 / Fascicle 2 / 19 de desembre del 2006 

 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica té la paraula
la representant del Grup Parlamentari Socialista, Hble. Sra.
Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, efectivamente
estamos de acuerdo que hay que dotar de más recursos y eso,
insisto, se lo hemos dicho durante los últimos tres años, y usted
siempre nos decía que eren suficientes. Por fin lo ha reconocido
pero, claro, ahora nos plantea... Además una cosa me gustaría
que aclarara: repasando los Diarios de Sesiones el objetivo que
usted planteaba para el 2010 era del 0,40 del PIB; usted ha
dicho ahora del 0,50; o lo ha modificado de alguna manera o ha
habido una variación, que no es muy importante, pero tal y
como está nuestra comunidad creo que es muy, muy
significativo.

Habla de centros, de centros de referencia, la creación de
CIMERA, una de cuyas aportaciones más importantes se ha
hecho desde la Conselleria de Salud, se pusieron 3 millones de
euros el año pasado; por lo tanto ha sido con gran aportación
por parte de la Conselleria de Salud y no tanto por aportación
de la Conselleria de Innovación. En cuanto al centro de
turismo, en cuanto al centro de turismo, bueno, me alegra saber
que realmente se va a firmar ese convenio y tiene 5 meses para
que ese centro de turismo empiece a verse, empiece a verse un
poco, y realmente si es así pues yo creo que será cuestión de
felicitarnos a todos: a la comunidad de Baleares por tener ese
centro, a Madrid por haber apostado por Baleares para llevar
a cabo proyectos de innovación, y desde luego en definitiva
poder llevar a cabo unas acciones, en este caso de
investigación, y ser pioneros en los temas de turismo.

En cuanto al tema de la educación -por cierto, no sé si oyen
ustedes los pitidos que ahora mismo hay una concentración de
las APIMA aquí fuera que piden más educación, menos
corrupción; será por algo que están aquí, delante de este
parlamento, manifestándose de esta manera. Y hemos hablado
de ordenadores; usted me ha dicho que, bueno, que desde
Educación se están dando o se están poniendo recursos para la
compra de ordenadores pero, mire, le voy a dar unas cifras que
yo creo que son significativas. La media de ordenadores en
primaria de la comunidad de Baleares es de un ordenador por
cada 18 alumnos, un ordenador por cada 18 alumnos; la media
de España es un ordenador por cada 10 alumnos. Le voy a
poner un ejemplo que yo siempre utilizo y me gusta mucho,
porque creo que cuando las cosas se hacen bien en una
comunidad se tienen que reconocer y, además, si se puede
copiar mejor que mejor: la media de Extremadura es uno por
cada 5 alumnos. En cuanto a la secundaria, la media en nuestra
comunidad 13 alumnos por ordenador; la media de España, 8;
la media de Extremadura, 2. 

¿Usted no cree realmente que es necesario invertir más en
nuevas tecnologías? Es decir, cuando nadie cuestiona que hoy
en día uno de los aspectos básicos y fundamentales en la
educación es precisamente la incorporación de las nuevas
tecnologías en la enseñanza, nosotros estamos aquí planteando
si con un ordenador por cada 18 alumnos estamos dando

calidad en la enseñanza. Es algo que sinceramente no entiendo
cómo no se pueden destinar más recursos para poder avanzar
en estos aspectos, porque es ahí donde se nota la diferencia de
cuando se quiere realmente preocuparse por los ciudadanos y
hacer políticas sociales, como ustedes tanto dicen que hacen, o
cuando realmente hablan y luego no ejecutan lo que dicen. Ahí
es donde se demuestra.

Pero es más, le voy a poner otro ejemplo, curioso, además,
llama la atención. Una revista que publica la comunidad de
Extremadura, Investiga, que además se entrega en los aviones,
una buena forma de publicidad, podríamos copiar en algunos
aspectos, en otros temas como podría ser turismo, se entrega en
todos los aviones de Air Nostrum. En esta revista de Investiga
habla de que al plan de I+D+I para el 2005 al 2008 van a
destinar 218 millones de euros, 218 millones de euros. Eso es
querer invertir en I+D+I, eso es apostar por las nuevas
tecnologías y por la innovación, eso es apostar además porque
las empresas también trabajen y se impliquen, que es verdad
que ha habido un pequeño crecimiento en nuestra comunidad,
pero dista muchísimo de la media nacional y dista muchísimo,
desde luego, de la media europea.

Pero es más, hay una oportunidad de oro. Hay un gobierno
en Madrid a día de hoy que también apuesta por las nuevas
tecnologías. Estamos al 1,13% del PIB a nivel nacional;
nosotros al 0,28; ya la diferencia entre nuestra comunidad y la
media es notable. Sr. Conseller, insisto: tiene una oportunidad
para mejorar con la aprobación de todas las enmiendas que
nosotros planteamos, y la primera de ellas es aumentar el
presupuesto en un 25%. Si es así y si lo hubiera hecho en los
últimos tres años, usted que tanto habla del pasado, si ese
incremento del 18 que aplica este año lo hubiera aplicado en
los últimos tres años desde luego no estaríamos como
deberíamos pero por lo menos habríamos mejorado en algo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Contestació del Govern,
tancant la qüestió. Per 5 minuts l’Hble. Conseller d’Economia
té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Ràpidament. 

Bé, del tema de l’endeutament, que hi insisteix el
representant d’Esquerra Unida, li he de dir que, clar, nosaltres
tenim un endeutament per càpita a la comunitat autònoma, en
termes de comunitat autònoma, de 1.400 euros per habitant, i
el Govern central, l’Estat central, ens té endeutats amb 5.000
euros i fa una cinquena part de les inversions que feim
nosaltres, és a dir que no em preocupa aquest endeutament
donat que és el Govern central el que té més endeutats els
ciutadans de les Illes Balears, i veig que a Esquerra Unida això
no li importa, com sempre.

Respecte al Consell de Formentera les transferències, i ho
diu la llei i ho diu..., ho dirà la comissió, s’han d’acceptar. Per
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tant no hi ha cap transferència que tengui obligatorietat
d’agafar-la el Consell Insular de Formentera si no està ben
dotada. És a dir, que com que s’han d’acceptar no hi ha aquests
problemes que vostè diu i que sempre veu.

Al Sr. Alorda evidentment al final, escoltant la Sra.
Abascal, li hauré de donar la raó, és a dir, que l’única solució
és el concert perquè si no, no tendrem mai fons. És a dir que la
Sra. Abascal m’està convencent amb les seves intervencions
que a vegades no hi ha altres sistemes. Miri, el tema del 0,5%
del PIB no és un tema tan sols públic, d’inversió pública, que
evidentment com més recursos públics..., però és
importantíssim que el sector privat s’involucri, és a dir, quan
parlam del percentatge (...) a Europa els percentatges del sector
privat, que amb millora de finançament públic podrem posar
molts més recursos, té tota la raó, però també és importantíssim
que el sector privat s’involucri en aquest tema perquè, si no,
estaríem pagant tota la investigació al sector privat, que
obtindria els beneficis i tampoc no seria just, pensi un poc el
que li dic, que el tema és important. 

També crec que en temes d’R+D+I els increment han d’anar
sent graduals, perquè una gran aportació no es podria cobrir,
perquè no tenim els centres oberts, per això, la política que
seguim, hem de tenir increments, però si l’any que ve
triplicàssim el pressupost possiblement ho gastaríem malament,
perquè no trobaríem investigadors de primera línia ni tenim les
instalAlacions, és a dir que han de ser els augments graduals i,
evidentment, si pogués ser, millors.

La Sra. Abascal em demana sobre el tema del 0,50, és cert
que havíem posat el 0,40, el Ministeri havia posat el 0,36 i li
dic que donada la xifra que manejam i veient els creixements
i l’atzar, la possible lectura de noves instalAlacions científiques
revisam a l’alça aquests percentatges, una dècima més, però els
revisam a l’alça, com els actius 2010, és una revisió que feim
damunt les primeres previsions veient que hi ha indicis que les
coses funcionen una mica millor.

El tema de CIMERA, evidentment que una part d’aquests
fons han sortit de la Conselleria de Salut, però bé, estam parlant
de la investigació com a eix transversal de tot el Govern i, per
tant, surt de fons de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
és igual d’on venguin, la colAlaboració és evident i hi ha les
dues conselleries que hi aporten fons. L’any passat o l’any
present el més gran l’aporta la Conselleria de Salut, però em
referesc que són fons que surten, igual que quan parlam dels
ordinadors, de la comunitat autònoma en aquest sentit, és a dir
que no veig la diferència respecte d’on venguin.

El tema dels ordinadors d’Extremadura, la reflexió del Sr.
Alorda. Clar, és que el sistema de finançament que vostès varen
pactar, Extremadura té el 120% en termes per càpita, un
finançament superior a la mitjana, i nosaltres tenim un 14% per
sota. Ells tenen un 20% per damunt, i nosaltres un 14% per
sota. Ara, és evident que poden dedicar a temes d’aquest punt,
com deia el Sr. Alorda, més recursos. Però, a més, que això ho
digui vostè em preocupa quan el Govern central per al tema
d’ordinadors i de noves tecnologies que vostè diu, va
aconseguir, amb el gran èxit del Sr. Zapatero, va voler
presentar 2.000 milions de fons tecnològic, i a les Illes Balears
com que fan un criteri de distribució en funció de renda i no en

funció de necessitat tecnològica, ens tornen el 0,1%, és a dir 2
milions d’euros de 2.000 milions, 2 milions d’euros en set anys,
clar van amb un criteri totalment distint al que diu vostè aquí,
per això he de dir que l’important del Govern central va en
contra del que deim en aquest aspecte. I la bretxa digital en
tema de noves tecnologies sempre estam situats en posicions
capdavanteres, tant en llar com en empreses, per tant aquí hem
de continuar fent molts d’esforços i hem de continuar treballant
molt perquè, a més, en una comunitat amb discontinuïtat
geogràfica, és un tema importantíssim.

En temes d’innovació s’està incrustant bastant bé pel que
veim amb els increments i hem de continuar fent esforços en
recerca, i permeti’m que li digui que no puc permetre que vostè
digui que no hem dedicat recursos, els programes de recerca i
de desenvolupament del govern del pacte entre el 2000 i el
2003 varen dedicar 5.800.000, i nosaltres hem dedicat 20
milions d’euros, és a dir 14 milions més. El creixement en
aquest programa és del 242%, molt superior al programa 541,
i ho pot comprovar a tots els pressuposts, no és d’un 20%, és
molt superior. En el programa d’innovació tecnològica, vostès
varen dedicar 4.468.000 al llarg de tota la legislatura, i
nosaltres hi haurem dedicat 23 milions, un creixement del 423,
és a dir el creixement del cent per cent anual amb els programes
d’investigació i d’innovació, no, amb els d’innovació, i un 50%
en els d’investigació, és a dir que no és el 18%, sinó que és el
50%.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn en contra, té la
paraula el representant del Grup Parlamentari Popular, per un
temps de deu minuts, l’Hble. Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Inicialment, volia dir al portaveu
d’Esquerra Unida, al Sr. Miquel Ramon, que ha comentat el
tema de les transferències de joventut, si mira l’últim paràgraf
de la disposició de la Llei d’acompanyament, queda ben clar
que “així mateix correspon al Consell Insular de Formentera
qualsevol altra competència o funció que a l’entrada en vigor
d’aquesta disposició hagi estat transferida, delegada o
encarregada al Consell Insular d’Eivissa i Formentera”, amb la
qual cosa queda recollit igualment el tema de la matèria de
joventut.

Tornant al tema que ens ocupa avui, bé, agrair que tots els
representants han reconegut l’esforç que fa aquest govern en
anar incrementant les despeses per als projectes d’innovació. El
conseller ho ha explicat la mar de bé, jo no m’hi estendré. Crec
que l’important aquí és, en tot cas, fer un balanç, després de
quatre anys consider que el balanç que és positiu, i ho és en el
sentit d’analitzar on érem i on som, ens agradi o no, hem
evolucionat i hi ha hagut un increment molt important en totes
les partides, s’ha aconseguit incrementar en el nombre i en la
qualitat del personal investigador; és molt important el tema
dels recursos humans perquè, per exemple, si comparam la
despesa que hi ha hagut en recursos humans en aquests darrers
anys, en el 2007 ara representa l’increment un 213,50% sobre
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aquest pressupost, és a dir, si agafem dels anys 2003, tenim que
es destinaven per despesa en recursos humans en R+D, la
quantitat de 576.457 euros, la qual cosa representava un 41,79
respecte del 2002, i ara, al 2007, s’ha d’assenyalar 1.274.592
que, ja dic, representa un 213,50, i és un 43,27 en relació amb
l’any 2006.

Efectivament, hi ha uns importants increments. Increments
que, a més, s’observen a totes les partides d’aquestes direccions
generals, i igualment anem al mateix, de dir, bé, on érem l’any
2003, on serem el 2007, quin increment hem tingut. En la
Direcció General de Tecnologia tenim un 34,54%, en la
Direcció General d’R+D+I, un 301,22; Direcció General
d’Economia, Secretaria General, 43,91; Direcció General de
Pressuposts, 21; Direcció General de Patrimoni, 93; bé, en
general, tot, tot, tot ha tengut un important increment.

Totes les esmenes que ens han demanat, unes que
incideixen molt que s’incrementin les partides de beques, aquí
també hauríem de dir o hem de dir que es demana un
increment, però realment aquest increment s’ha anat produint
any rera any. El 2005 es va realitzar un augment fins arriba a
12; el 2006 es va realitzar un altre augment fins arribar a 15,
que s’hi van sumar 32 que hi havia vigents; i en el projecte del
2007, el nombre e beques previstes és de 15; de manera que en
dos exercicis pressupostaris haurem aconseguit arribar fins al
50%, de tal manera que es pretén tenir en funcionament 60
becaris (...), però a més a més també hem de tenir en compte
que això significa un notable increment en l’esforç dedicat a
nombre de beques, així com en dotació econòmica amb sou i
ajuda familiar que l’increment del personal investigador ha de
ser contemplat des d’una òptica global, o sigui, els augmenta el
sou en un 16,66% i, a més, aquest esforç té afegida una ajuda
familiar fixa de 150 euros per a infant menor de 6 anys.

També es demanen increments en les fires de ciències a les
Illes Balears. També tenim aquí, l’any 2002 es va fer a
Mallorca i el pressupost va ser de 180.000 euros, després ja
s’ha pogut fer, l’any 2004 ja es va fer a Menorca i a Eivissa,
que va representar els 170.000, l’any 2005 es va fer a Mallorca
i a Menorca, 815.000; l’any 2006, a Mallorca i a Eivissa; i
l’any 2007 està previst per a Mallorca i Menorca 1 milió. Són
important aquestes quantitats i, evidentment, vostès demanen
que s’incrementin, home, s’incrementen en la mesura del
possible, però jo crec que les idees, el sentit de les esmenes que
està molt bé que vostès vulguin aquí incrementar-ho tot, però
s’haurà de fer conservant (...).

Quant a les altres esmenes presentades, l’esmena d’Esquerra
Unida que suposa els consells insulars en innovació
tecnològica, això es fa, està previst mitjançant la xarxa
d’antenes tecnològiques i les incubadores a empreses. Les
esmenes del PSM 10166, del PSOE 9769 i d’Esquerra Unida
9335 i 9336, es va aquest esforç donant suport a incorporació
de nou personal investigador, suposa el sistema d’innovació,
suposa edificis d’instituts de la UIB, suposa infraestructures
científiques, suposa la divulgació científica, suposa el
funcionament de l'IUNICS, que també hi ha una esmena i
també aquí s’observa que per part de la conselleria ja
s’incrementa també aquesta parcelAla, suposa la contractació del
personal tècnic, i també ha fet referència la Sra. Abascal al

tema dels ordinadors, bé, s’està donant en la mesura també
possible.

N’hi ha moltíssimes més. Ens demanava el Partit Socialista
que es fes un estudi, aquest estudi ja s’ha realitzat, que és
l’esmena 9756 i, per tant, fruit d’aquest estudi ha estat el Pla
director sectorial de telecomunicació que es va aprovar dia 10
de març i es va publicar dia 18 de març.

No sé si em deix alguna cosa. No hi ha res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Torn de rèplica? Té la
paraula Esquerra Unida i Els Verds, Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Poca rèplica, perquè he
escoltat pocs arguments, m’ha costat seguir l’explicació de la
portaveu del Grup Parlamentari Popular, he cregut entendre
que tot el que demanàvem i el que poguéssim demanar està tot
fet, ho està fent tot el Govern, i, en tot cas, crec que no pren en
consideració cap de les esmenes del nostre grup ni dels altres.
Jo he entès això, no he entès massa arguments, veig que no hi
ha voluntat de fer cap tipus d’aproximació ni de reconèixer que
tal vegada des de l’oposició es pot tenir raó en algun punt, en
alguna solAlicitud. En fi, què li farem, no hi ha més arguments,
no he escoltat més arguments per part del Partit Popular, idò res
més, ens donam per assabentats que no accepten les esmenes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, PSM-Entesa
Nacionalista, Hble. Diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, s’han repetit els
arguments que havia donat el conseller, jo només aconselleria
a la portaveu del Grup Popular que quan vulgui comparar els
increments que hem tengut en R+D, també faci un esforç de
comparar-los en percentatge sobre PIB, se’n temerà que els
percentatges d’augment no li representaran tanta magnitud i, tot
i que volem saludar qualsevol increment, nosaltres fins i tot ja
li feim una oferta, voti’ns les esmenes parcials i retirarem la de
totalitat, al final són els pressuposts del país, no els llevam a
vostès, senzillament els llevam d’altres bandes per dur-los aquí,
tots, com a ciutadans, acceptarem d’on hagin de sortir,
nosaltres hem fet esmenes per llevar-ne algun, per exemple
d’estudis i treballs tècnics o d’inversió immaterial o d’alguna
carretera, per tant, facin vostès també algun esforç, i nosaltres
consentirem que tots hi anam caminant. Ara. Si volen fer el
camí tot sols, nosaltres senzillament votarem en contra, tot i
reconèixer la dificultat vist el que gestiona el Govern de les
Illes Balears i el que a vostès els agrada, com a Partit Popular,
des de sempre, que gestionem com a país, perquè jo, al final
també tenen en bona mesura el que han volgut i el que
reivindiquen.
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Només una reflexió sobre el vot particular, o jo m’he
despistat o no n’ha parlat, i per a nosaltres és un tema
important, no és de la conselleria, no tenc molt clar que sigui
una bona pràctica incloure totes les seccions del Parlament a la
Conselleria d’Economia, però, en qualsevol cas, sí que el que
no podem és sostreure el debat, jo, pel que m’apuntava el
portaveu Sr. Huguet, per ventura la dificultat seria dur-ho a una
partida del Govern, perquè vegin el nostre interès en qualsevol
transacció i fins i tot els suggerim que sigui una 07, una 08, una
09, alguna que tengui 0, que se li digui oficina de transparència,
però ens l’aportin dins el 02, en qualsevol cas, si no ho
accepten, ja li ho dic, votarem en contra o votarem, primer el
vot particular i llavors en contra de la secció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señora portavoz del Partido
Popular, de verdad insiste, en el tema del Plan de
telecomunicaciones, que nosotros lo que solicitábamos era un
estudio específico de los efectos nocivos que causan las antenas
de telefonía en los edificios y en los ciudadanos, esto es lo que
nosotros solicitamos, no hablábamos del Plan de
telecomunicaciones, de verdad, repáseselo porque no está, no
está, o sea no me insista con que está publicado el 18 de marzo
porque no hay nada, y es más, solamente para que no vea que
es una manía nuestra, que nos ha dado ahora por la telefonía,
mire, seis asociaciones de vecinos constituyen una plataforma
contra las antenas de telefonía, creo que hay una cierta
preocupación en los ciudadanos, no es que nosotros ahora nos
lo hayamos inventado y nos haya entrado una neura, ni mucho
menos, estamos hablando de un problema que hay en la
ciudadanía y estamos planteando una respuesta, y ustedes, para
variar, como ocurre ahora mismo fuera, hacen oídos sordos a
lo que pide la ciudadanía de esta comunidad, así de claro, de
ahí que hayan sido incapaces de aprobar una sola de las
enmiendas, hemos presentado desde nuestro grupo casi 30
enmiendas que, además de lo que se trataba era de darle un
cariz positivo a esta conselleria que ha dejado o pasará a lo
largo de esta legislatura por no haber sido capaz de dedicar el
esfuerzo que se merecen los temas de R+D+I y nuevas
tecnologías en nuestra comunidad, era su última oportunidad
para, por lo menos, hacer salido con un poco más de dignidad
en estos temas, pero, como siempre, su actitud es negativa,
negativa y negativa, y son ustedes los que luego pasarán a lo
largo de esta legislatura por no haber querido escuchar, desde
luego no a los grupos de la oposición, pero tampoco han sido
capaces de escuchar la ciudadanía que es a la que realmente se
debería haber escuchado.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica,
intervé el Grup Parlamentari Popular, Sra. Sugrañes té vostè la
paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, diu que es presenten
esmenes amb caire positiu, val, d’acord, però nosaltres le
estamos diciendo que efectivamente se ha realizado, se está
realizando un importante esfuerzo para llevar esto a cabo, el
problema es, usted acaba de decir, es que si hubieran realizado
este esfuerzo durante estos años, ahora estaríamos mucho
mejor, sí señora, sí, pero si hubieran dejado ustedes en el 2003,
hubieran realizado este esfuerzo, 2000, 2001, 2002 y 2003,
cuando lo hubiera cogido el Partido Popular ahora estaríamos
en una muy, mejor situación. Por lo tanto, ante esto, hemos
hecho esfuerzos impresionantes, se han incrementado las
partidas muchísimo en comparación a cómo lo dejaron ustedes.
Y no nos diga que hacemos oídos sordos, porque lo que no
hacemos nosotros es oídos sordos, en todo caso ustedes lo que
hacen es mucha manipulación y mucha demagogia.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sí?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sr. President, deman la paraula perquè el Sr. Alorda ha fet
una referència a Joan Huguet com a portaveu, i és per donar
puntual contestació a una conversa que hem tingut sobre el
tema de la transacció que ell presentava a la Cambra i crec que
ara és el moment del pronunciament.

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies. Jo veig dificultats, Sr. Alorda, en aquests
moments, de dur tot el tema, per no entrar en debat, però el
tema d el’oficina de transparència que està en aquest moment
ubicada al Parlament i que s’ha habilitat una partida
pressupostària, fent una nova secció, en tot cas, m’ho vull
estudiar amb els serveis i amb vostè també i amb els altres
portaveus, per si podria ser adient, en tost que romangui aquí,
al Parlament, que es pugui fer a la Sindicatura de Comptes. En
qualsevol cas, no a una conselleria en concret, no a la
Conselleria d’Economia i Hisenda i no a Vicepresidència,
perquè el sentit d’aquesta oficina de transparència és que
estigui a una institució on hi participen tots i no a una institució
política, totes són institucions polítiques, però de marcat caire
polític com pugui ser un executiu. Per tant, crec que sota aquest
raonament, vull que sàpiga que estem oberts a poder estudiar
aquesta possibilitat, que el que està en aquest moment aprovat
via llei d’acompanyament i que, per tant, afecta la secció del
Parlament i que, per tant, per a vostè seria una condició per no
votar aquesta secció per primera vegada en aquesta legislatura,
nosaltres podríem estudiar si hi ha possibilitats o no de passar-
ho a la Sindicatura de Comptes. En qualsevol cas, si no és així,
perquè veig ja que el Sr. Diéguez troba que no, no hi hauria de
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unanimitat que faci possible aquesta transacció, cosa que
lament molt, la voluntat hi és, però la impossibilitat material i
parlamentària em sembla que també.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Agrairem que s’ho estudiïn d’aquí a
les votacions de demà, nosaltres creim que no ha de contaminar
la Sindicatura de Comptes, perquè també la voldríem votar a
favor, però si una 0X que fos una nova secció. De totes
maneres, tenen fins demà, nosaltres no hi farem més feina,
vostès suggereixin-nos una cosa, si el que ens ofereixen és
satisfactori votarem a favor de la secció 02, si no, hi votarem en
contra, però, com a mínim, agrairem que s’hi hagin esforçat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passam ara al debat núm. 8, de totalitat, secció 15,
Conselleria de Medi Ambient, Agència Balear de l’Aigua i de
la Qualitat Ambiental, Institut Balear de la Natura i Espais de
Natura Balear. En primer lloc, passam a la defensa conjunta de
totes les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds a les seccions incloses al debat, per a la qual
cosa té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades.
Hem presentat una esmena a la totalitat d’aquesta secció
perquè, al nostre entendre, aquests pressuposts no responen als
grans reptes ambientals actuals ni tampoc, entenem, pretenen
resoldre o minimitzar els problemes ambientals i la pressió
sobre els recursos naturals a les nostres illes que, com sabem
són molts; més bé al contrari, entenem que els problemes
ambientals s’agreugen dia a dia i aquest govern està d’esquena
a una realitat que cada dia és més palesa. El territori, el litoral,
els espais naturals necessiten actuacions urgents per a la seva
preservació i per evitar la seva destrucció, es necessiten també
actuacions per evitar la contaminació, per abocaments de
depuradores o de residus sense control, o actuacions pre
prioritzar els principis que no existeixen ni han existit mai en
el que són els esquemes polítics d’aquest govern del Partit
Popular, que són el principi de prevenció, el de precaució i el
de minimització, sobretot dels consums abusius dels recursos
naturals com l’aigua o el territori.

Però les accions del Govern, com he dit, no van en aquesta
direcció. L’objectiu del president Matas, que mai no hi és quan
parlam de medi ambient curiosament, mai no ha estat clar, el
malbé al medi ambient és un preu que considera que s’ha de
pagar per al desenvolupament econòmic basat en polítiques
d’asfalt i de ciment, i no ens cansarem de dir-ho, ho hem dit

durant quatre anys i ho continuarem dient si no canvien la seva
política. El medi ambient és incompatible per vostès amb les
seves polítiques d’acceleració del consum d’energia produïda
per combustibles fòssils, nuclears, gas, cable, o per les seves
polítiques d’incrementar l’ús del cotxe privats amb grans
autopistes que travessen de part a part l’illa de Mallorca o
d’Eivissa o amb polítiques de creixement urbanístic i turístic
basades a cobrir noves ofertes, noves disponibilitats d’ofertes
basades en més infraestructures de tot tipus: més ports
esportius, més passeigs marítims, més camps de golf, més
“xiringuitos” de platja, més equipaments comercials, més
equipaments esportius, més i més consums, i cada vegada, a
més, curiosament, més lligats, moltes vegades, a temes de
corrupció.

I això, clarament, du un greu problema i és que s’agreugen
els problemes ambientals. Aquesta legislatura s’han
incrementat de forma espectacular els problemes ambientals
que històricament, d’enrera ja venien patint les Illes. I s’han
disparat els indicadors de insostenibilitat ambiental, econòmica
i social. A més, vull que quedi molt clar que nosaltres entenem
que el medi ambient no és únicament la Conselleria de Medi
Ambient, així les coses creim que els pressuposts d’aquesta
conselleria que té unes competències determinades, són del tot
insuficients per fer front a aquests reptes ambientals i només
serveixen per rentar la cara amb l’eslògan propagandístic en
què han convertit el medi ambient en aquesta comunitat i el Sr.
Matas, que mai no hi és, que és, a més, el seu gran pare, del
màrqueting verd.

Aquests pressuposts també demostren la poca capacitat
d’influència de la Conselleria de Medi Ambient a la resta de
conselleries, la transversalitat que és una característica pròpia
del medi ambient, no funciona en aquest govern. He trobat molt
poques polítiques a favor dels recursos naturals o de la
protecció mediambiental a altres conselleries i, per tant, com
dic, a favor dels nostres recursos més bàsics. El Sr. Font té
poca capacitat d’influència en les polítiques del Govern del Sr.
Matas, més bé el que fa és rentar-los la cara a les altres
conselleries. Com vostès saben, perquè també els ho hem dit
cada any, les polítiques mediambientals no es fan només a la
Conselleria de Medi Ambient, com he dit, sinó que hi ha moltes
altres àrees que incideixen directament o indirectament sobre
temes ambientals, però el cert és que aquesta conselleria ha
fracassat en això i els pressuposts així ho reflecteixen.

Ràpidament ens agradaria dir, perquè quedàs molt clar, que
nosaltres sempre hem defensat una administració ambiental
forta, capaç d’influir i d’actuar transversalment i de forma
eficaç, que a més tengui el paper que li toca a una societat com
la nostra a principis del segle XXI, però els pressuposts,
primer, són insuficients i són continuistes respecte de tota la
legislatura, s’han reestructurat partides, es canvien d’una banda
a una altra per parèixer que hi ha canvis, però el cert és que es
manté quasi el mateix pressupost i l’increment arriba justet
justet a l’IPC anual.

Les competències d’aquesta conselleria, aigües, residus,
espais naturals, actuació contra el canvi climàtic, requereixen,
al nostre entendre, un pressupost més elevat. Ja ho he dit, les
necessitats augmenten, també augmenten les exigències
marcades per la normativa bàsicament europea i també estatal,
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fins i tot la mateixa autonòmica, han augmentat molt en aquests
darrers anys, s’ha de complimentat en temes d’aigua la
directiva marc de protecció d’aigua, la protecció de zones
sensibles, la normativa de sanejament que obliga a generalitzar
un procés de depuració i d’abocament com pertoca i que arribi
a totes les zones urbanes de més de 2.000 habitants, els temes
del canvi climàtic, el compliment del Protocol de Kyoto i totes
les normatives referides a control i prevenció dels efectes del
canvi climàtic o la preservació i els plans de gestió de les zones
LIC i ZEPA de la Xarxa Natura 2000. Per tant, per afrontar
aquests problemes és necessari que hi hagi més doblers.

En segon lloc, aquests pressuposts, a més de ser insuficients
per als reptes ambientals, plantegen les mateixes
característiques que la gran majoria de seccions dels
pressuposts del 2007 i d’anys anteriors.

A) Inflen les previsions d’ingressos, recaptació per taxes
augmenta més d’un 50% i curiosament minven els ingressos per
multes i sancions, se veu que això de les multes no els agrada
massa perquè troben que això és negatiu. Els ingressos per la
venda d’aigua dessalada augmenten molt, concretament en més
de 10.000 euros respecte l’any anterior. Creim que francament,
s’inflen els ingressos perquè és una manera de parèixer que
entren molts de doblers i en realitat no hi són. Per tant, els
pressuposts ja de per si estan mal fets.

B) S’augmenten les despeses financeres i per tant, el
pagament de l’endeutament. És una conselleria fortament
endeutada i que una part molt important dels pressuposts se
destina a pagar interessos i bàsicament tenen molt poca
capacitat de maniobra.

C) Baixen o es mantenen, depèn del programa concret, les
inversions, sobretot perquè són programes, com el de
sanejament i proveïment d’aigua, que no es poden deixar de fer
malgrat no es faci amb la qualitat que pertoca. I per altra banda
s’augmenta la despesa en personal i despesa corrent,
bàsicament pel que fa a les empreses públiques.

D) Són uns pressuposts que descapitalitzen l’administració
pública ambiental, més d’un 60% del total del pressupost se
destina a les 3 empreses públiques que depenen d’aquesta
conselleria, IBANAT, Espai de Natura Balear, Agència Balear
de l’Aigua i Qualitat Ambiental. I el que passa és que aquesta
conselleria cada vegada té menys capacitat de maniobra i
realment qui està fent la política ambiental d’aquestes
competències són aquestes 3 empreses públiques. S’ha creat
una estructura paralAlela de l’administració pública a través de
les empreses, amb cada vegada més atribucions. Un d’elles
donada per la pròpia llei d’acompanyament que ja hem parlat
avui matí. 

Precisament aquesta legislatura s’ha caracteritzat per això.
Permet aquest tipus d’estructura, permet amagar l’endeutament
del Govern i evidentment de la conselleria. Permet un menor
control i transparència en la gestió, organització i contractació
i evidentment resulta molt difícil conèixer les accions concretes
que se duen a terme a aquestes empreses. I sobretot permet que
a aquestes empreses el PP les hagi utilitzades com a vertaderes
agències de colAlocació dels seus afins, pareix ser que hi ha
molta gent de Sa Pobla que està contractada per algunes

empreses d’aquestes. A les 3 empreses augmenten les despeses
de personal i és conegut les massives contractacions com he dit
de personal. En el cas de l’empresa Espai de Natura Balears, la
qual gestionarà tot allò referent a l’organització dels espais
naturals i a la seva gestió, té una despesa de personal
importantíssima a la qual hi destina més del 41% del seu
pressupost. Així les empreses públiques, com dic, assumeixen
quasi la totalitat de l’acció inversora d’aquesta conselleria.

Per altra banda tenim, com dic, una administració
descapitalitzada, amb molt poca influència en les polítiques
generals del Govern, però també amb una destinació
pressupostària sense prioritats ambientals clares. I a nosaltres
evidentment ens preocupa perquè, com dic, no afronta els
problemes que realment existeixen.

Breument, quins són aquests problemes que nosaltres no hi
veim partides pressupostàries importants? Residus. Un
problema de gran magnitud, amb una gran quantitat de
denúncies, fins i tot fetes per la pròpia conselleria a Fiscalia,
degut a abocaments ilAlegals de residus de tot tipus. Dificultats
amb els consells insulars, degut a la poca clarificació
competencial en aquest tema i la falta de voler assumir les
seves tasques per part de la Conselleria de Medi Ambient. A
nivell pressupostari no hi ha cap augment significatiu
d’aquestes partides que fan referència a actuacions en temes de
residus. En canvi sí ha utilitzat la llei d’acompanyament per fer
no sé quantes coses respecte a residus i si cal, a la rèplica ja en
parlarem. Nosaltres entenem per tant, que amb un problema
que existeix en aquest moment en tema de residus, malgrat des
de l’administració no se vulgui veure, aquests pressuposts són
insuficients per fer-hi front.

Espais naturals. Tenen un parell de PORN en marxa, Serra
de Tramuntana, Salobrar, Es Trenc a Mallorca i un caramull de
promeses envers la millora de la gestió i conservació dels
espais naturals, especialment de la Xarxa Natura 2000. Molt
poc augmenten les transferències que se fan a l’empresa Espai
Natura Balear i no veim que tampoc hi hagi una millora
respecte els pressuposts pel que fa als espais naturals.

Aigua. Com he dit hi ha un transvasament de partides del
programa 441A de proveïment d’aigües al programa 441B de
sanejament d’aigües, però en realitat tampoc veim clarament
que aquestes partides pressupostàries puguin servir per millorar
allò que són bàsicament problemes que en aquest moment
existeixen respecte la necessitat de millora del sanejament. No
veim clares tampoc les partides pressupostàries destinades a
prioritzar l’estalvi d’aigua i la gestió de la demanda com un eix
bàsic per evitar el consum excessiu d’aigua.

Per aquestes raons consideram que aquests pressuposts són
insuficients per fer front als problemes estructurals a nivell
ambiental per part de la Conselleria de Medi Ambient, per als
compliments de la normativa europea i estatal en matèria
ambiental. Són uns pressuposts que en el nostre entendre no
compleixen els principis de control de transparència en la seva
gestió, organització i contractació. Per tot això nosaltres
presentam aquesta esmena a la totalitat per tal d’intentar que hi
hagi una reorientació d’aquests pressuposts de la Conselleria de
Medi Ambient.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El PSM-
Entesa Nacionalista, si vostès ho recorden, no presentava
esmenes a la totalitat al pressupost de Medi Ambient, durant
aquests 3 anys que han passat de legislatura havíem donat un
vot de confiança, naturalment nosaltres presentàvem esmenes
parcials al pressupost, opinàvem damunt el pressupost de la
conselleria, però no havíem presentat una esmena a la totalitat
en cap d’aquesta legislatura. Enguany hem considerat que sí ho
havíem de fer com a darrer any, com a final de legislatura, per
fer una mica de balanç a allò que ha estat la gestió d’aquesta
conselleria i poder expressar les nostres frustracions, si ho
podem dir d’aquesta manera, envers la gestió que s’ha fet a la
conselleria. Tot i que li hem tengut un gran respecte i l’hem
considerada quasi com de mel i sucre. Però crec que no podem
deixar passar aquesta oportunitat per fer-li un seguit de
comentaris que evidentment n’hauré de deixar molts, donat el
poc temps que tenim per poder analitzar i per poder valorar una
conselleria amb tantes competències i tan extensa com és
aquesta.

Hem passat aquests 4 anys sentit com n’estan de satisfets
amb les polítiques ambientals que duen a terme. No li negarem
que han fet feina, n’han feta, evidentment, tenen un conseller
feiner i molt decidit. Però el que discutim és si aquesta feina
feta, se n’ha feta tanta com se diu i sobretot, si ha estat tan
positiva com es vol fer veure. La famosa transversalitat que
tantes vegades ha sortit en aquesta tribuna de la Conselleria de
Medi Ambient l’hem vista reflectida de manera molt minsa.
Pressupostàriament amb partides concretes hem vist una partida
a Turisme, mitjançant la qual comparteixen la neteja de platges
i les aigües de bany. Però la veritat és que en poques altres
coses hem pogut veure aquesta transversalitat. 

I permeti’m Sr. Conseller que li digui que un dels
programes que hauria de ser clau, que hauria de ser cabdal en
aquesta transversalitat és un programa que han creat vostès,
venia preparat de la passada legislatura, però vostè l’ha
inaugurada, l’Oficina pel Canvi Climàtic. Aquesta Oficina pel
Canvi Climàtic té com a objectiu únic comunicar als ciutadans
sobre mesures domèstiques per estalviar energia i informació
sobre l’estat de l’aire. Aquest objectiu creim que és ben pobre,
així com també és pobre l’objectiu que maneja. La Direcció
General del Canvi Climàtic té un pressupost anual de 847.000
euros, és el més baix de tots els programes. Aquesta direcció,
des del nostre punt de vista, és la que hauria de marcar les
polítiques mediambientals, no només de la seva conselleria,
sinó de tot el Govern, hauria d’influir damunt totes les demés
conselleries i sobretot damunt dues d’elles, la d’Obres
Públiques i la d’Energia. 

Tots sabem i no li ho repetiré perquè ja està massa vist, que
la causa principal de les emissions de gasos a l’atmosfera és el

transport i és en aquest sentit allà on s’hauria de fer una
incidència molt especial. Segons un estudi realitzat pel propi
Govern, les Balears han de reduir 2,1 milions de tones anuals
en emissions de gasos contaminants. Les mesures que proposa
el Govern són bàsicament dues, el Pla energètic i el Pla de
transports. En concret el Pla energètic proposa la substitució
del carbó, el gasoil i el fuel pel gas natural. Això serà possible
quan es construeixi el gasoducte, encara està bastant enrera.
Després hi ha la interconnexió elèctrica amb la península
mitjançant el cable elèctric i que pot aportar un 35% de
l’electricitat. Però hem de dir que a finals de comptes se’n durà
la contaminació a la península, aquí ja no haurem de
comptabilitzar aquesta contaminació. També hi ha un seguit de
mesures d’eficiència energètica contemplades en aquest estudi
i que van des de l’impuls d’electrodomèstics de baix consum,
a la promoció de cotxes de gasoil. També aquest estudi diu que
s’ha de restringir l’utilització dels cotxes privats en el centre de
Palma, afavorint el transport públic. Igualment el Govern
aposta per potenciar l’energia solar per encalentir l’aigua,
sobretot dels hotels. 

Aquí hi ha un seguit de contradiccions i és el que li vull
apuntar Sr. Conseller. Mentre un departament de la Conselleria
de Medi Ambient fa estudis que diuen tot això que jo li he dit,
la mateixa conselleria promou la construcció de 4 noves grans
dessaladores, Santa Eulària, Ciutadella, Alcúdia i Andratx i
com es sabut són grans consumidores d’energia elèctrica.
Perquè no falti aquesta energia el Pla energètic preveu
l’increment de la potència elèctrica a Son Reus i la construcció
d’una nova central a Cas Tresorer. Una altra conselleria
impulsa el transport privat mitjançant la construcció
d’autopistes i vies ràpides a Mallorca i sobretot a Eivissa.
També tenen previst l’ampliació dels aeroports i que en
definitiva pretén incrementar la capacitat d’acollida de vols,
amb el corresponent consum de combustible. La proposta del
Govern de restringir l’accés de cotxes privats fins el centre de
Palma també és contradictòria amb el projecte de Cort, també
del seu color polític, per construir damunt les vies del tren un
carrer de 4 carrils per afavorir l’accés al centre, mitjançant els
cotxes privats. Com quedam? Crec que tot això són
contradiccions que posen en qüestió les polítiques
mediambientals de la conselleria i sobretot, obrin unes vies per
a després tapar aquestes vies amb altres accions que són
totalment contradictòries. 

Per això crec que la sensibilització ciutadana és fonamental
i des de l’Oficina del Canvi Climàtic crec que enlloc de fer
únicament allò que se li ha manat mitjançant aquest pressupost
tan minso, hauria d’abordar les causes reals de gasos a
l’atmosfera i promoure vertaderes polítiques que modifiquin
aquesta emissió de gasos. Amb això vull posar de manifest que
la Conselleria de Medi Ambient, com tantes vegades ens ha dit
el Sr. Conseller, no marca les polítiques mediambientals del
Govern, només se limita a posar draps calents i a tapar forats.

Passaré ara a les inversions. Les inversions han augmentat
una mica el pressupost enguany, cada any augmenta l’IPC
aproximadament, enguany ha augmentat una mica més que
l’IPC. I les inversions en aquesta conselleria són molt
importants, imprescindibles, sobretot quan se tracta de
proveïment i sanejament i les trobam insuficients. El pressupost
de la conselleria no ha augmentat proporcionalment amb el
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grau d’agressió que ha sofert aquest territori durant aquests
darrers anys. Les inversions que se fan i que estan previstes fer
en sanejament, evidentment són positives, però del tot
insuficients. Hi ha més població, per tant, més generació
d’aigües residuals i per tant, més necessitats de depuració. La
construcció de noves estacions depuradores, l’ampliació de les
existents, incorporació de nous sistemes de depuració.
Evidentment tot això és positiu, però no hem d’oblidar que hi
ha d’haver un esforç important de prevenció d’avaries, això es
tradueix en dur a terme un bon manteniment, cuidar les
instalAlacions per evitar els desastres que sense anar més enfora
han passat aquest estiu a Eivissa i a Mallorca i que molt
recentment n’hem parlat en aquest Parlament. Creim que
s’hauria d’aplicar aquella màxima de prevenir per evitar. Les
conseqüències d’una mala gestió són nefastes i després la
mateixa conselleria és la que en paga les conseqüències, perquè
ha de tapar aquests forats, ha de tenir aquesta capacitat de
resposta que de vegades no ha tengut malauradament i després
ha de fer unes inversions en reparacions que són molt més
costoses i molt més elevades que si s’haguessin fet evitant això
i tenint un bon manteniment.

Ara voldria fer una menció a la gestió dels espais naturals,
la joia de la corona del conseller. També per fer una bona
gestió és necessari un bon pressupost. Creim també que el
pressupost que se destina a la gestió dels espais naturals és
totalment insuficient. Jo he fet una suma, he calculat els
programes 443L, 533A i 533D, que són els que fan referència
més concreta a la gestió dels espais naturals. La 443L, espais
de rellevància ambiental; la 533A, conservació i millora del
medi natural i 533D, gestió d’espais protegits, parcs naturals i
àrees recreatives. Aquestes tres partides d’aquests tres
programes sumen 21,3 milions d’euros. Bé, d’aquests 21
milions d’euros se’n transfereixen 5,7 a una nova empresa que
s’ha creat, Espais de Natura Balear i que hauria de ser
l’encarregada de gestionar els espais naturals, el manteniment
d’aquests espais naturals i els parcs nacionals. El 41% de la
despesa se’n va cap a personal, 2.341.556 euros. El 28% se’n
va a subvencions, 1.105.000 euros. I el 29% per a inversions,
1.609.707 euros, dels quals se n’han de restar 485.054 per a
personal contractat. Això vol dir que dels 5.700.000 euros
totals, 2.800.000 se’n van a personal. Vostè creu que se pot fer
una bona gestió amb tants pocs recursos? De què serveix
protegir si després no se fa una bona gestió? Estan abandonats.

Jo li diria, crec que en això coincidirà amb mi Sr. Conseller,
que els espais naturals estan bastant abandonats i li diré dues
coses. S’Albufereta i el Parc de Llevant pateixen una situació
de marginació total i absoluta. Les juntes rectores no s’han
reunit fa més de 2 anys, des de l’estiu del 2004. La reserva
natural de s’Albufereta està pràcticament abandonada, no hi ha
equip tècnic de gestió, ni oficines pròpies, ni planificació
aprovada, ni participació social. Com que la junta rectora no
s’ha reunit des del juny del 2004, no s’han pogut informar ni
memòries anuals, ni plans anuals, ni pressupost de 2005 i 2006.
No estic denunciant tan sols una manca d’actuacions
administratives, sinó també una manca d’actuacions suficients
per abordar la complexa problemàtica que pateix aquest espai.
Aquest espai està molt amenaçat, infraccions urbanístiques,
abocaments d’enderrocs, abocament d’aigües residuals,
etcètera, impactes sobre el sistema dunar, sobre-explotació de
pous, etcètera.

Passant al Parc de Llevant, passa exactament el mateix.
Quasi està agonitzant per la manca, no dic mala Sr. Conseller,
dic manca de gestió del Govern. Està en la mateixa situació, no
s’han reunit i quasi el que s’ha fet és que la gestió ha passat a
un nou consorci que va crear el Govern, Consorci Aubarca-Es
Verger. Aquest consorci el que ha fet ha estat assumir les
funcions que hauria de tenir la junta rectora del parc i això crec
que..., com que el consorci no compta amb cap organisme
consultiu ni de control, no facilita la participació ciutadana. I
per tant, el Govern és el que fa i desfà.

Bé, crec que no vull dir que sigui una manca de voluntat,
encara li volem donar aquesta oportunitat al Sr. Conseller
perquè no pugui dir que no estam a favor de la gestió ben feta
d’espais naturals, però crec que és per una manca de
pressupost. Vull creure que és per una manca de pressupost...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Vadell per favor.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Acab Sr. President, només me falten dues cosetes més.
Aquest Parlament ha aprovat una llei de protecció de medi
ambient, la LECO, allà on tots hi vàrem participar i ha posat en
marxa els mecanismes prevists per a la declaració d’espais
protegits. No podia Sr. Conseller deixar d’anomenar-li aquest
tema perquè crec que és de gran importància. Ara hi ha en
marxa el PORN de la Serra de Tramuntana, Es Trenc-Salobrar
de Campos i creim que això que hauria de ser una bona notícia
està molt condicionat per allò que s’observa en els espais
naturals ja declarats. Ens temem que la gestió, una vegada
declarats, no pugui ser la correcte, sobretot amb aquests
pressuposts tan minsos que hi dedica.

Jo crec que haurem de parlar de la Serra de Tramuntana, en
vull parlar, tenim una esmena parcial en aquest sentit que no
està quantificada. Me queda poc temps i me botaré altres temes
que...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vadell, li don 30 segons.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Només li vull fer una pregunta al Sr. Conseller. Per què al
PORN de la Serra de Tramuntana ha exclòs el terme d’Andratx,
el terme de Calvià i alguna part del terme de Palma? Només li
vull fer aquesta pregunta perquè no ho entenem de cap de les
maneres. No entenem com és possible que la Conselleria de
Medi Ambient hagi exclòs explícitament aquest..., espais
naturals declarats que estan a la LEN, ARIP i ANEI d’aquests
tres termes municipals. Nosaltres no volem ser malpensats,
però quan pensam en Andratx tenim mals pensaments pel cap.
Per tant, m’agradaria que ens expliqués clarament aquí per què
no volen incloure aquests espais d’Andratx, de Calvià i de
Palma en el PORN de la Serra de Tramuntana?

I disculpi Sr. President, hi ha moltes coses per dir i 10
minuts donen per molt poc. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Andreu Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Bé, quan un grup presenta una
esmena a la totalitat d’una secció, ho pot fer per varis motius,
ho pot fer perquè en conjunt els recursos en què se dota aquella
secció siguin insuficients per fer aquelles accions que un creu
que són necessàries. Ho pot fer perquè de la literatura que
inclou el pressupost de la secció se vegi que les actuacions que
se pensen fer no són les adequades per les necessitats que un
creu que tenen. I ho pot fer també perquè la política en conjunt
d’un Govern que té relació amb la secció corresponent tampoc
és l’adequada. Jo crec que aquí se donen un poc la suma
d’aquestes 3 coses. 

Li ha dit d’una manera suau i dolça, però li ho ha dit, la
diputada que m’ha precedit, però és cert. És a dir, vostès tenen
una concepció del medi ambient de què és una cosa que fa
nosa, home! Tampoc l’hem de destruir del tot, però molesta i
no ens permet..., perquè hi ha uns radicals que fan molt de
renou amb això i uns altres que sense ser-ho tant, també
consideren que s’han de fer coses. Així com el Sr. Busch no ha
volgut firmar el Protocol de Kyoto perquè considera que això
perjudica la competitivitat de les empreses nord-americanes,
posa davant una cosa davant l’altra, prioritza una cosa davant
l’altra. I això si vostès ho fan ho poden dir i ho fan, però no ho
volen dir i després és quan es crea aquesta situació tan crispada,
per dir-ho de qualque manera perquè tampoc és que sigui tan
crispada.

Miri, parlem dels pressuposts. És a dir, si realment hi
hagués una preocupació mediambiental important, els
pressuposts serien d’aquells que creixen de manera notable. Bé,
jo aquí tenc les xifres i vostè les podrà sumar i restar com
vulgui. Però si aplicam pressuposts de l’any passat a
pressuposts d’enguany puja, ho ha dit la diputada que m’ha
precedit, més que l’IPC. Bé, puja si li aplicam l’IPC pur i dur,
puja 30.000 més que l’IPC. És a dir, passa de 100.800.000 a
100.893.0000. Per tant, és de 60.000 euros, per tant, l’IPC.
Però clar, vostè recordi que l’any passat és el que va sofrir la
baixada. Per tant, si li aplicam l’IPC bianual al pressupost de fa
2 anys resulta que hi hem perdut quasi 1 milió d’euros i això sí
que és una quantitat important, és quasi de la mateixa quantitat
que se parla per devers Andratx, 1 milió d’euros. Això ja són
quantitats que posen la gent un poc nerviosa.

Per tant, el tracte que el Govern dóna a aquesta secció, a la
seva conselleria, per fer tot allò que vostè voldria i podria fer,
no és l’adequat. Jo crec que un altre Govern a vostè el tractaria
millor. Aquesta és la nostra filosofia d’una gran part de les
esmenes que li hem fet en el pressupost i que per suposat no
ens han acceptat. Aquí no le toques más que así es la rosa, no
fos cosa que toquem doblers d’una altra conselleria i els
duguem a aquesta. Ens han permès res, quatre miniatures
d’afectació, que està bé. Vull dir que està bé per les
estadístiques, però no és això. Nosaltres consideram..., a més
se veu cada dia que li fan falta instruments i recursos per evitar
i corregir les agressions al medi ambient, li fan falta. Bé,

construccions a ARIP, ANEI, n’hi ha a balquena. No
convendria que vostè ho mirés? Ens queixam de Madrid, però
han de ser els del SEPRONA que ho descobreixin, ha de ser la
Guàrdia Civil. No importa tenir policia autonòmica, se poden
tenir uns funcionaris, a més existeixen a més, que ho mirin, que
vagin amb uns plànols i sàpiguen si allò és un ARIP, un ANEI,
el que sigui.

Vàrem tenir aquí una discussió molt acordada damunt els
aqüífers, els nitrats i ara resulta que hem vist en els mitjans de
comunicació que justament hi ha una empresa que aboca els
residus dels nitrats allà mateix...

(Remor de veus)

El conseller és vostè o jo? Això de “quien contamina paga”
és un error. “Quien contamina debe dejar de hacerlo”. No
basta en pagar.

(Continua la remor de veus)

Vagi a Flix a veure els efectes que ha tengut la
contaminació durant tots aquests anys. A veure si hi ha doblers
per corregir això, no n’hi ha. “Quien contamina paga” és una
política obsoleta. Ho va poder ser un moment donat, però avui
dia tenim els instruments per evitar que se contamini. Vostè ho
ha dit, aquesta potabilitzadora el que ha de fer és un tub, però
per què no li va fer posar abans de que tirés l’aigua? Vostès són
el Govern, no som nosaltres, vostès són els que han de donar
autorització, vostès són els que han de controlar que allò que
fan ho fan bé. Ara després obrir-li un expedient, no, no. Menys
expedients, menys sancions, més vigilància i més prevenció.
Això s’aplica a la medicina i s’aplica per tot. Per tant, vostè no
té els recursos per fer això, simplement no ho va fer perquè no
va tenir qui controlés el projecte i l’execució d’aquest projecte.

I què fan vostès? Vostès duen una política..., ho deia el
conseller que ha intervingut abans, i resulta que no tenim
ordinadors a les escoles perquè Madrid no ens dóna el que toca.
No, però nosaltres baixarem els imposts. Nosaltres som una
societat rica, però de què ens serveix? Com ho traduïm als
serveis socials, a la protecció del medi ambient? Com?
Malament. 

I per no allargar-me massa més, ja duim hores de debat i és
convenient anar accelerant. Miri, després hi ha coses que vostè
cuida molt poc i curiosament. Miri, fins ara la protecció
d’espècies, tot i que no té una fortuna, però superava el que se
gasta la Direcció de Caça, és a dir, protegim més als que cacen
que les espècies naturals i silvestres. I la diferència és poca, és
és una qüestió estètica; és a dir, la seva conselleria ha de
protegir més les espècies naturals que els senyors que peguen
escopetades per caçar aquestes espècies. I no vol dir que els
suprimeixi a uns i altres, però la seva conselleria ha de tenir
aquesta sensibilitat i, per primera vegada, s’ha invertit.

I llavors el que dèiem de la vigilància i del control. Clar,
vostè té una oficina de canvi climàtic, li han dit, però a
informació pública hi ha una central tèrmica pura i dura; que
després el conseller pastereja i diu que això pareix que no ...,
però de moment l’ha posada a informació pública. Eh, ja
veurem què passarà. En què quedam, no tenim un pla energètic
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i tal, havíem de reduir? I ara una central, a més, tèrmica pura i
dura, molt nova, molt mona, amb moltes xemeneies de disseny,
però crema fuel i contamina. Com a mínim exigeixin unes
noves tecnologies, que n’hi ha; quan hi haurà un gasoducte, que
hi serà. Bé, però de moment a informació pública, i ja veurem
què passa. Clar, això vol dir que li falta a vostè pes per dir,
això, com que vulnera la política d’aquest govern, nosaltres no
ho autoritzarem mai, i ja no molesten els ciutadans a haver de
presentar aquí cents i cents d’alAlegacions a aquesta informació
pública.

En fi, Sr. Conseller, esper, me guard qualque coseta per
poder-li dir a la rèplica.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Sr. Conseller, quan vostè vulgui.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo
pensava ser breu, però no ho seré, ja que és la darrera vegada
d’aquesta legislatura, jo pensava que almenys serien, no serien,
no faltarien a la veritat. Publicava un diari, que ara me donava
el conseller d’Economia i Hisenda: persona màxim responsable
que el pressupost de Medi Ambient al llarg d’aquesta
legislatura hagi sofert una metamorfosi brutal, sense impost
turístic, recordava que deia un diari d’aquí, de Balears:
“Baleares, segunda región con menor gasto per cápita de
medio ambiente”.

Bé, jo el que els vull dir és el següent: vostès tenien a l’any
2003 un pressupost de 142 milions d’euros en temes
mediambientals, amb l’impost turístic, i avui tenim un
pressupost consolidat de 188 milions d’euros, i l’any passat el
consolidat era de 171, de 141 a 188 hi va una diferència
important que supera l’IPC, ens posem com ens posem, perquè
el pressupost de medi ambient, sense cap dubte, és la secció 15,
més la suma de les tres empreses públiques que té, perquè la
resta, que jo sàpiga, també són doblers, euros. Nosaltres
entenem el medi ambient d’una forma distinta de vostès, sense
cap dubte; vostès l’entenem perquè forma part del que han
pogut viure durant molts anys, que és la seva filosofia del
benestar social, de la llengua, del medi ambient, comèdia quan
els toca governar, quan els toca governar, comèdia. Però
comèdia d’aquesta que jo quan era batle duia al poble de la
plaça, sense més nivell que aquest, amb tot el meu respecte cap
a ella.

Aquí és el moment de tractar el que duen aquests
pressuposts i en certa manera el que és inevitable és remetre-
nos a la tasca feta durant aquests tres anys i en especial valorar
la plasmació efectiva d’aquesta tasca en termes estrictament
pressupostaris, que entre d’altres coses permetran visualitzar
l’important esforç inversor que ha fet aquest govern en els
darrers tres exercicis i aquest que ara anam a aprovar, per tal de
dotar la política mediambiental del suport financer necessari,
per poder dur endavant l’important salt estratègic, com ja hem
recordat cada any en aquesta mateixa tribuna, que ha
experimentat la gestió dins el medi ambient en el conjunt de la
nostra comunitat pel que fa a l’àmbit competencial de la

conselleria. Una anàlisi comparativa de com han anat
evolucionant aquests esforços inversors al llarg dels darrers
quatre exercicis avala amb contundència l’afirmació que mai
com durant aquest quadrienni l’executiu autonòmic de les Illes
Balears ha dedicat tants recursos econòmics a gestionar una
àrea que, històricament, ha presentat mancances estructurals
que eren urgent afrontar des d’un plantejament respectuós amb
les formes, rigorós en els continguts i plenament solvent des de
l’òptica estrictament pressupostària.

En termes absoluts, el global de la quantitat que haurem
manejat a l’àrea de medi ambient, resultat de la suma de les
xifres referides a la secció 15 des del pressupost general de la
comunitat autònoma i les inversions provinents de préstecs o
avals de les seves empreses públiques, més l’import de la venda
d’aigua, pel que fa a la resta d’exercicis, als quals he d’afegir
les previsions del 2007, previsions, allò altre ja és consolidat i
convendria que entràssim a demanar quines han estat les
liquidacions de la secció 15 i de les empreses públiques dels
altres exercicis pressupostaris, amb nivells de liquidació del
99% i 99,5%, cosa mai vista en aquesta terra; i hauríem de fer
veure que entre l’any 2004 i el 2007 aquesta govern haurà
invertit, incloent les partides referides a les empreses públiques,
la suma global de 668 milions d’euros, 114.000 milions de
pessetes en gestió mediambiental. Parlam, en conseqüència,
d’un increment de més d’un 40% en relació amb els números
que varen regir l’actuació de la Conselleria de Medi Ambient
durant el pacte, durant aquells que creien més que ningú en els
temes mediambientals i que agafaven doblers d’un altre lloc i
els duen a Medi Ambient, nosaltres un 40% més. Haurem duit
més coses d’un altre lloc per dur a Medi Ambient. Amb la qual
cosa, la suma de totes aquelles dades va pujar a 490 milions
d’euros. Alerta, amb impost turístic, amb impost turístic; aquí
s’ha llevat l’impost i de passada un 40% més.

Me sap greu, me sap greu, és realitat. Tot això, hem de dir
que a aquestes dades no les hem descomptat les xifres del 2000
al 2003 la part del programa pressupostari corresponent a ports,
que tenia ports, i gestionat durant el pacte de progrés per la
mateixa conselleria, ni tampoc el que era la part d’energies
renovables, que ara la té la Conselleria d’Energia. Si
descomptàs aquest programa del resultat final, seria un govern
presidit pel Sr. Jaume Matas, haurà invertit 200 milions d’euros
més que el govern del pacte a l’àrea de Medi Ambient. Diguin
el que vulguin, si a mi me veuen cada inaugurant coses, cada
dia, un feiner, amb els directors generals, amb els secretaris,
amb els gerents, encantat. No podem anar a inaugurar
depuradora i depuradora o torrent i torrent o centres de
recuperació d’espècies i que no ens costi doblers, s’ho contin
a vostès mateixos no ho contin als ciutadans de Balears els
quals saben bé el que hem fet en Medi Ambient.

M’agradaria que per damunt d’imatges apriorístiques, la
política d’un govern es defineix realment pels seus pressuposts
i aquestes dades són el reflex d’un fet que s’ha de contraposar
al que succeí a un temps encara recent, la voluntat política de
prioritzar les inversions relacionades amb l’àrea de la qual som
titular. El manteniment del compromís de l’executiu balear pel
que fa a potenciar la capacitat financera de la Conselleria de
Medi Ambient a l’hora de seguir gestionant amb eficàcia els
recursos de la seva àrea, queda també demostrada en el fet que,
per primera vegada, la Conselleria de Medi Ambient té previst
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comptar, per a l’exercici 2007 i sense comptar amb les partides
referides a les empreses públiques i els ingressos no derivats
dels propis pressuposts, amb uns pressuposts superiors al 100
milions d’euros. Vostès no hi arribaren ni a prop fer-s’hi.
Concretament el pressupost serà de 100.893.000 euros. Això,
només aquesta part, sense les empreses públiques, representa
el 3,8%, ho dic perquè discrepen els dos portaveus, el 3,8%. En
canvi, si a la vegada hi afegim els doblers de les empreses
públiques, qualcú me dirà és un préstec, sí, com vostès, a veure
si els seus préstecs eren de mel i sucre, a veure si no els hem de
tornar els seus; que nosaltres en feim més?, també, sí, sí,
representa un augment del 9,5%.

No, no digui que no, Sr. Crespí, vostè és professor, de
sumar en sap i restar, i si vostè sap sumar i restar li pujarà això,
si vostè vol dir el contrari aquí ho digui, però després ens
asseim vostè i jo, que no ens podrem enganyar, perquè no hi
haurà la televisió, perquè això al final és veure qui ho
interpreta, a qui es creuen, aquí s’ha tengut barra de dir avui,
per part, i perdoni això de barra, per part de la Sra. Vadell, que
ells varen deixar l’Oficina del Canvi Climàtic; volia dir, supòs,
ho dic perquè no és ver, volia dir supòs el punt d’informació
mediambiental que he posat en marxa i va deixar la Sra.
Rosselló. Però és que has d’aguantar això i queda allà.

No, jo per aquí no deixaré que hi passin. Jo el que els vull
intentar fer veure és que nosaltres, per exemple, en el tema de
recursos hídrics invertirem 102 milions -no, no importa li digui,
jo li garantesc que no havien creat l’Oficina del Canvi Climàtic,
ells havien encarregat un estudi de les emissions de CO2 a les
Illes Balears, i jo he respectat el que ha sortit dels números
d’aquest estudi que va encarregar el pacte de progrés, com he
respectat jo i tot aquest govern i aquest grup parlamentari
l’Estratègia Balear d’Educació Ambiental que va fer el pacte de
progrés. Això és la diferència d’uns i altres, no, no, però a
vostès les (...) els arriben més que nosaltres quan parlam de
medi ambient, o de llengua, o de cultura o de benestar social,
però aquells que duim anys dins política no estirem disposats
a aguantar això. I no puc aguantar aquí que en el canvi climàtic
vostès siguin els reis, com vostè ha dit, Sra. Vadell, de les
centrals del Pla energètic: les mateixes que vostès, vostès eren
Son Reus i Sant Joan de Déu; nosaltres és Son Reus i Ca’s
Tresorer, però les mateixes, amb gasoil i de cicle combinat per
a quan arribi el gas, i pareix que hem estat nosaltres, no, no, són
les mateixes que vostès. No, no, si no ho sap no ho parli, i li dic
amb serietat, si no ho sap no ho parli, però ja està bé de dir
bajanades.

El Pla energètic seu tenia la central de Son Reus i la de Sant
Joan de Déu, i nosaltres l’hem modificat per una de Sant Joan
de Déu a Ca’s Tresorer; funciona amb gasoil, sense cap dubte,
és de cicle combinat per a quan arribi el gasoducte, el mateix
sistema que el seu. I per què el nostre embruta ara el que no
embrutava l’altre si és el mateix? No pot ser, no pot ser, és
massa temps de conèixer-los, és massa temps de conèixer-los.

102 milions d’euros ens gastarem en temes d’aigua i el que
farem es tancar accions per a qualitat d’aigua que, per cert, la
responsabilitat d’aigua de qualitat és municipal i després el
Govern balear participa, a través, històricament, dels consells,
amb els plans d’obres i serveis, per pagar claveguerams i
sanejaments. Però la competència no és a l’Estatut

d’Autonomia, ni en el d’abans ni en el d’ara, és a la Llei de
bases de règim local, Sra. Vadell, que vostè també ha estat
regidora. I convendria que a la gent almenys la formàssim,
després de 23 anys i mig d’autonomia, que segons quines coses
s’han de donar per fet. M’explic? No, no, no, això és així; amb
la qual cosa, el Govern, sense tenir aquesta competència, ha
donat una passa més, perquè la gent està preocupada que hi ha
problemes de qualitat d’aigua i quantitat d’aigua que tocaria ser
dels ajuntaments. I en això, aquest pressupost per al 2007,
resoldrà accions a través de consorcis d’aigua a Mallorca, a
Artà, a Valldemossa, a Algaida, a Puigpunyent, a Santa Maria,
a Esporles, a Pollença, a Mancor, a Caimari, a Marratxí, a sa
Pobla, a Muro, a Llubí, a Maria, a Portocolom, a quinze
municipis dels 53, aquest 2007. Perquè n’hem arreglat 15 els
altres quatre anys. A Menorca, a Maó, es Castell i es Mercadal.
I a Eivissa, a Sant Antoni i a Sant Josep. I a Formentera, a la
Mola i ca Marí, ciutadans iguals que jo que puc ser pobler i que
a l’any 2006 encara no tenen ni clavegueram ni aigua potable,
han de cridar el camió perquè la dugui. I les obres aquestes
començaran abans dels Reis.

En concret, l’empresa pública ABAQUA, a través d’aquest
tipus d’actuacions, gastarà 17,5 milions, a part dels 105 que
gastarà la direcció general.

I després el que també farem és posar en marxa el tema de
Consell-s’Estremera, que és la interconnexió que farà nord-sud
i oest, i de futur hem d’anar cap a l’est, cap a Manacor i cap a
Felanitx; que anar cap a Manacor ja hem començat, i això no
està dins aquests pressuposts del 2007, sinó del 2006, fa un mes
i mig, posant la canonada de Llubí cap a Maria, amb la secció
perquè arribi cap a Manacor.

Però clar, el Sr. Crespí me deia: hauries de tenir en compte
un senyor que aboca, l’altre dia, a la planta potabilitzadora. Sr.
Crespí, el que jo li puc dir és que nosaltres, el Govern el que fa
és donar les autoritzacions d’abocament. Els permisos per
construir vostè sap qui les dóna? No, no, no, clar, els permisos
per construir, en aquest cas és interès general que ha de
solAlicitar un ajuntament i després li ha d’atorgar definitivament
l’interès general el Consell. Jo li faig saber que divendres, quan
ningú encara no havia fet cap denúncia, els agents de Medi
Ambient ja ho havien denunciat, i ahir, que era dilluns, que hi
havia el dissabte i el diumenge per enmig, ja li havíem dit que
s’aturàs; això sí, l’Ajuntament d’Alcúdia avui rep aigua
dolenta, també ho hem de saber, i no és competència meva que
rebi aigua dolenta. Clar, això és així.

Per una altra qüestió que m’agradaria també dir-los és tot el
tema en què aquí hem entrat, i resulta, quan hi ha entrat la Sra.
Rosselló, ella oblida que ha estat govern també, ella o el seu
partit, diu que no respectam els grans reptes mediambientals
d’aquesta terra. En protecció hem passat d’un 30% -li agraesc,
Sra. Vadell, que almanco no m’ho hagi negat, ha dit que era la
joia de la corona-, perdó, de 30.000 hectàrees a 94.000, de
30.000 a 94.000; és a dir 30.000 amb vint anys i 64.000 més
amb tres anys i set mesos, amb acord amb la gent, en
colAlaboració amb la gent, el que deien que era impossible. Però
diu, paraules textuals: estam donant l’esquena a la realitat, ha
dit, dels temes mediambientals. No, no, donar l’esquena a la
realitat és aferrar-se a una depuradora com la de Pollença i
arreglar-la; donar l’esquena a la realitat és agafar l’aqüífer de
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Santa Gertrudis i arreglar-lo i que hi ha coneixement damunt la
taula de segons quins consellers, conselleres o presidents i no
actuar durant set mesos. O que hi ha abocaments a una badia
com la de Pollença i s’està deteriorant; no els hem de gastar
aquests doblers, ja els hem gastat, ja ho hem arreglat. O tenir un
diputat d’Esquerra Unida en aquest Parlament, el senyor, me
sap greu parlar-ne, però ell no hi és, però si de cas la Sra.
Rosselló podrà parlar, si no vaig equivocat, me pareix que era
el Sr. Portella, d’Alaior, dient a la gent d’Alaior que els farà la
depuradora de Cala en Porter a un altre lloc i passar quatre anys
i no fer ni el projecte, ni tenir el solar i a la vegada la regidora
d’allà, estam a punt d’inaugurar la depuradora de Cala en
Porter. Això és la realitat.

Les dessaladores, miri, això al PSM i Esquerra Unida i Els
Verds, perquè amb el PSOE coincidim amb la política de les
dessaladores, o almenys la Sra. Narbona coincideix amb mi, jo
no sé si hi coincidiran vostès o no, però amb mi sí, en aquest
sentit, les dessaladores: no respectar els grans reptes
mediambientals és xuclar de l’aqüífer de sa Marineta 7 milions
de metres cúbics cada any, quan vostès es manifestaven l’abril
del 1993, amb poals de sal i amb poals de tomàtigues dins el
teatre de Llubí, dient que no es podia tocar. I els dia que els
toca governar, en lloc de treure una quantitat moderada de 3,5
a 4 milions de metres cúbics, en treuen cada any 7 milions de
metres cúbics, o el darrer any 7 milions i l’anterior 6.500.000.
Hem passat a la meitat d’extracció i hem d’emprar les noves
tecnologies, tecnologies que, per cert, gasten un 85% menys
d’energia que les seves set dessaladores mòbils, Sra. Rosselló,
que va posar la passada legislatura. Els fets són caparruts, els
fets són caparruts.

I des de la tranquilAlitat que ens dóna haver invertit més
d’un 40% del que va invertir el pacte, de tenir uns espais
naturals protegits, que sense cap dubte que queda molt per fer
i moltes coses; que la gent tendrà aigua de qualitat amb el
programa que hem presentat 2006-2009; que el que farem és
fer descansar els aqüífers; que restauram abocadors com el de
l’Ermita a Manacor, com el d’Andratx que posam en marxa,
totes aquestes coses fan que hi hagi hagut una política
sostenible.

I li vull dir qualque cosa més, tots els projectes que ha fet
el Govern balear que necessitaven l’avaluació ambiental
estratègica o la seva avaluació ambiental o el seu informe de
LIC i ZEPA, ha tengut aquest informe, i si ha estat no, no s’ha
pogut fer, com és el Port de s’Estanyol. I si ha estat no, no s’ha
pogut fer, com és la urbanització de s’Ullastrar a Eivissa. I si ha
estat sí, s’ha pogut fer; sap per què? Perquè nosaltres acomplim
les directives europees i les lleis que marca l’Estat i que
nosaltres hem tirat endavant. Estam tranquils, tenim un
pressupost com mai no havia tengut Medi Ambient i esper que
la pròxima legislatura encara pugui augmentar.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Rosselló, vostè té la
paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, bé, veig que avui
també no tenia massa ganes d’entrar en excessiva polèmica
amb vostè i veig que l’ha repartida per als tres portaveus, amb
la qual cosa, per primera vegada estic satisfeta i no m’ha donat
a mi totes les galtades. Però dir-li dues coses, Sr. Font.

Miri, en primer lloc, vostè diu el mateix, exactament el
mateix que el primer dia que va posar els peus en aquest
Parlament quan el varen fer conseller, té el disc ratxat; tot el
temps només parla de Santa Gertrudis, de què el pacte, tot el
temps és el mateix, Sr. Conseller, per l’amor de Déu, canviï,
després de quasi quatre anys; és que si no ja ens té farts, no sap
parlar de res més. I quan passa això és perquè no té res a dir, ni
té arguments per defensar la seva política, la seva política
ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, que és el que
vostè ha de fer.

En segon lloc, miri, vostè va respectar molt poques coses
del que va fer el pacte de progrés a la Conselleria de Medi
Ambient, Sr. Font, per l’amor de Déu, que el primer que va fer
va ser, a través d’una llei d’acompanyament, eliminar de cop
els parcs naturals, només els que havia fet el pacte, perquè els
que havia fet el PP, suposadament eren diferents, utilitzant la
mateixa llei; vostè se’n va riure dels sants i de la festa, de la
normativa de tot. S’ha carregat quantitat de projectes que hi
havia dins la Conselleria de Medi Ambient, Sr. Font, què ha de
venir aquí ara a dir que vostè ha respectat res? Bastava que
vengués la Sra. Rosselló perquè ja fos horrorós, mentre aquella
dona, llevau-me-la de davant. Sr. Font, per l’amor de Déu, si ho
ha repetit, a més, vostè aquí, quantitat de debats que hem
tengut, bastava que vengués del pacte de progrés, només per
això, li és ben igual. Sr. Font, s’ho faci mirar.

I en tercer lloc, jo sí que ja en vaig farta que tot el dia
estigui dient el passat i tal, perquè jo li podria treure els setze
anys anteriors a vostè, Sr. Font. A mi no m’interessa això, el
que m’interessa és parlar del medi ambient, del que ara s’ha de
fer, de la seva responsabilitat política, Sr. Font, del que vostè
ha de donar compte als ciutadans i ciutadanes, i també del que
ha de donar compte a aquest Parlament. I intentaré dir-li que
evidentment tenim un oasi, una diferència tan enorme que jo
crec que és que, com diuen en psicologia, la zona de
desenvolupament pròxima entre vostè i jo està absolutament
allunyadíssima.

Però anem al concret que és el que a mi m’interessa, miri,
hi ha hagut més pressupost en tota aquesta legislatura del
Govern de les Illes Balears, que el Sr. Matas dic que no hi és
mai quan parlam de temes de medi ambient, per destruir el
territori. S’han gastat mils d’euros, milions d’euros per destruir
el territori i el medi ambient. La seva conselleria és una puça
dins tot el que han fet respecte de temes ambientals; aquí hi ha
hagut decisions importants a nivell ambiental que el que han
generat és un problema real de destrucció del territori, de
generació de contaminació de més CO2, de generació de
problemes molt importants a nivell ambiental, i ho he dit,
aquesta legislatura ha augmentat i molt els problemes
ambientals que existeixen en aquesta comunitat. Per tant, Sr.
Font, vagi alerta amb el que diu, això en primer lloc.
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I vostè després diu que té pressuposts, que té uns
pressuposts molt superiors; miri, si ho comparam amb el seu
propi govern, realment té uns pressuposts molt minsos, Sr.
Font, i a més té moltes més dificultats que les que podia tenir
el pacte de progrés per fer front a aquests problemes que han
generat polítiques d’obres públiques, polítiques turístiques,
polítiques urbanístiques, polítiques energètiques, etcètera.
Anem a veure això, Sr. Font.

En segon lloc, les exigències normatives que té vostè ara
damunt la taula que l’obliguen són moltes més que les que hi
havia abans i vostè té l’obligació de complir-les, no me vengui
a dir si jo guard més el medi ambient o l’altre, per l’amor de
Déu, Sr. Font. Vostè té normatives que ha d’acomplir,
assumeixi les seves responsabilitats i el que li pertoca i ja està.
I ho ha de fer, per exemple en molts temes que, evidentment hi
ha com dic, normativa molt clara, en temes d’aigua, en temes
de residus, en temes de normatives ambientals, i tant de bo que
existeix Europa perquè si no, no sé què faríem; tant de bo que
Europa ha imposat una parell de normatives que vostè, com
dic, té l’obligació, com a conseller de Medi Ambient,
d’acomplir.

Per tant, m’agradaria d’una manera molt succinta, però
ràpida, dir-li: miri, els temes d’aigua, vostè sap perfectament
que una gran majoria dels pressuposts de la Conselleria de
Medi Ambient es destinen a temes d’aigua, i a més està agafat
el pressupost, jo li he fet una esmena perquè augmenti el cànon
de sanejament, perquè és insuficient fer front en aquests
moments als problemes que hi ha de depuració d’aigües que
existeixen en aquest moment en aquesta comunitat, per poder
fer front al compliment de la normativa i de la directiva
europea respecte de zones sensibles, etcètera. No basten els
doblers, Sr. Font, si ja no bastaven llavors, tampoc no li basten
ara; i a més vostè té quantitat de problemes, aquest estiu els
emissaris d’Eivissa miri el que ha passat. La culpa qui la té? No
és qui té la culpa, qui ho ha d’arreglar és vostè, Sr. Font. Per
tant, nosaltres trobam que no hi ha prou doblers per fer-ho.

I a més, una altra cosa, Sr. Font, miri, jo li he parlat d’un
tema que aquí pràcticament a ningú interessa, que són els
principis de prevenció, de precaució i de minimització; miri, si
vostè fes una política agosarada, vostè i el seu govern, una
política agosarada en temes d’aigua i en reducció, per exemple,
de les fuites d’aigua que hi pugui haver per la xarxa, a Palma
en aquest moment es perden 10 milions de metres cúbics
anuals; si això s’evitàs -evidentment mai s’evitarà fer, mai no
es pot anar a un cent per cent, però sí a un 10% de reducció de
fuites d’aigua-, s’evitaria construir dessaladores, és aquí on jo
vaig, Sr. Font. És la diferència enorme amb la qual no ens
posarem mai d’acord, no és necessari fer grans infraestructures
quan hi ha molts de mecanismes molt més barats a nivell
ambiental i a nivell econòmic per intentar minimitzar el
consum.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló, vagi acabant, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, vaig acabant. I en segon lloc, Sr. Font, també allà on jo
vaig és que si vostè pogués influir damunt les polítiques, per
exemple, d’ordenació del territori que fan els seus companys
del Govern, si no hi hagués aquest creixement tan accelerat que
hi ha, per ventura podria minvar les conseqüències ambientals
i per ventura podria evitar que hi hagués menys emissions de
CO2 a l’atmosfera. Això és la seva feina i el que ha d’intentar
fer.

I vaig acabant, Sr. President, i perdoni.

EL SR. PRESIDENT:

Té 30 segons, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí. En el tema d’espais naturals, miri, jo només li he de dir,
també molt breument, que els espais naturals que existeixen, a
part que vostè se’n va carregar molts i això de la LECO jo ho
pos en qüestió, li he de dir una cosa: mai no s’havia construït
tant dins ANEI i dins ARIP, i si no, vostè demà mateix dugui
la Serra de Tramuntana amb l’ANEI i l’ARIP d’Andratx i
Calvià, i així demostrarà que vostè el que vol és protegir els
nostres espais naturals.

I acab, Sr. Font, l’avaluació de la Llei d’impacte ambiental,
no ens vengui aquí a dir que perquè vostè acompleix un
procediment ja això avala que nosaltres creguem que funciona
bé, no hi ha hagut cap projecte, excepte el que vostè ha dit, que
hagi tengut avaluació d’impacte ambiental negativa; tots els
projectes presentats per una consellera que és inexistent avui,
tots tenen avaluació d’impacte ambiental positiva per vostè.
Nosaltres consideram que vostès van molt equivocats i no tenen
ni idea, evidentment, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló, per favor, me sap molt de greu.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

... del que és el medi ambient o, en tot cas, evidentment no
ho veuen de la mateixa manera que nosaltres.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Vadell?

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, vull tornar la penyora al Sr. Font, l’Oficina del
Canvi Climàtic és tota seva i ha estat un error dir-li que només
l’havia inaugurada, però, en realitat, l’ha imaginada, l’ha creada
i ha posat els pressuposts. No me cau cap anell ni un en dir-li
això.

El que fa vostè, Sr. Conseller, com sona l’himne de
Mallorca, girant l’ullada cap enrera, sempre està amb l’ullada
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cap enrera. Miri, jo crec que, a mi no m’importa, a mi m’és
igual el que s’hagi fet anteriorment, vostè es fixa en els quatre
anys darrers anteriors a vostè, però també hi ha hagut molts
anys abans, que són setze i busques, de govern del Partit
Popular, nosaltres també haguéssim pogut girar l’ullada cap
enrera i haguéssim vist les mancances mediambientals que hi
havia, i no ens interessa, perquè els problemes són d’ara, els
problemes són d’avui i els problemes seran de futur i el que
s’ha de fer no és mirar enrera sinó mirar endavant. Vostè crec
que ha tengut un tret, ja li he dit qualque vegada això, Sr. Font,
vostè s’ha perdut, i la credibilitat s’ha perdut precisament per
això, per sempre comparar amb més enrera, no ha de comparar,
ha de fer! Faci, inverteixi, faci amb valentia les polítiques.
Cada vegada que puja aquí dalt pareix que ve a defensar-se, no
es defensi, no s’ha de defensar, el que ha de fer és venir aquí
amb valentia i aplicar les polítiques mediambientals, en les
quals creim que vostè creu, que després té pocs pressuposts,
també, evidentment que té poc pressupost. És per això que totes
les esmenes que nosaltres hem fet són d’addició, no n’hem feta
ni una d’afectació perquè consideram que es mereix més
pressupost del que li donen.

Vostè ha dit que ha invertit un 40% més. A mi m’agradaria
que me digués en relació amb què. Ah, bé, sap quin pressupost
hi havia l’any 2003? 1.700.000 euros. No és ver? 1.700.000
euros l’any 2003. 1.000 milions, perdó, 1.700 milions d’euros.
Exactament, això és el que hi havia el 2003, no és ver?
Enguany, més ben dit, per a l’any que ve, n’hi ha 2.900 milions,
és un 166% més, i només ha augmentat el 40? Per tant, no va
en consonància l’augment de la despesa de la seva conselleria
no ha augmentat proporcionalment amb l’augment que ha
tengut el pressupost general de tota la comunitat. Per tant, no
digui que... què ha volgut gastar més? D’acord, estic molt
contenta que hagi pogut gastar més, que és insuficient, que no
li basta, també. Estam totalment d’acord en què no li basta.

(Remor de veus)

No, jo això dels números ho deixaré pel Sr. Crespí, que du
unes taules molt ben fetes,  les du molt ben esbrinades i com
que hi ha fet feina supòs que passarà més gust que jo de
discutir-li els números. Però, li repetesc, a mi m’és ben igual.

També li vull dir que el 2006, o el 2007, no és el 2003.
Aquí han canviat moltes coses a la nostra societat, hi ha més
gent, hi ha més necessitats, hi ha més contaminació, per tant,
les inversions i el que ha de tenir de pressupost la conselleria
també ha de ser més gros, no es pot aturar, no es pot dir que
s’hagi de fer un poquet més que l’any 2003. La societat ha
canviat i les necessitats també són més grosses, que també hi ha
més depuradores velles i que també hi ha més centrals que
necessiten reparacions...també. És per això que el pressupost no
li basta.

I vostè en lloc de venir a renyar-nos, hauria de venir a
demanar-nos que encara li donem més suport, perquè el que
feim és donar-li més suport, Sr. Font. Jo no sé què vol més, què
vol més de nosaltres.

Vostè ha parlat del que a vostè li interessa i a més crec que
quasi ningú n’hi ha parlat, de la política d’aigua, de
subministrament, de la gestió integral de l’aigua, de tot això

que ningú n’hi ha parlat. Com vostè podrà suposar en tan poc
temps no vendrem aquí a donar-li encens, ja n’ni donarà la seva
diputada, no? Supòs que no espera que nosaltres li donem
lloances, nosaltres li hem parlat dels temes que ens preocupen
i que creim que mereixen una crítica per part nostra. 

Miri, vostè no m’ha contestat la pregunta que li fet i li he fet
perquè me la contestàs. Allò d’Andratx. Per favor, respongui’m
com és que no ha protegit Andratx. Després també li volia fer
una altra observació. Vostè me diu que ha passat de 30.000
hectàrees a 94.000 hectàrees protegides. Sr. Font, jo li dic que
no, jo li dic que no. I li repetesc: vostès són l’únic govern
d’Espanya, juntament amb el de Múrcia, que han desprotegit.
Vostè durà aquesta taca i em sap molt de greu dir-li perquè es
va precipitar, no va cavilAlar, anava tan eufòric perquè havia
guanyat les eleccions per majoria absoluta que va fer pataplaf!,
tallar el que havia fet el pacte de progrés. I aquesta taca per
haver disminuït, per haver eliminat el parc de Llevant i Cala
d’Hort la durà tota la vida.

I de moment, per molt que digui que vostè ha protegit,
encara no ha protegit res, perquè no hem vist cap butlletí oficial
que dugui un metre quadrat més protegit del que hi havia en el
2003. Quan ho hagi protegit, tal vegada ho aconseguirà a finals
de legislatura, ja li donarem l’enhorabona, però de moment, Sr.
Font, encara vostè no ha protegit res en absolut i es quedarà, si
no ho corregeix d’aquí al juny, amb la taca d’haver estat l’única
comunitat autònoma en tota Europa, juntament amb Múrcia,
que han desprotegit espais naturals. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Bé, ara que he parlat amb el
conseller d’Hisenda no li treuré més números perquè segur que
ja no ens entendríem, ara sí que no hi hauria possibilitat
d’entendre’ns.

Miri, vostè ha dit dues coses a la seva intervenció que m’ha
preocupat seriosament. És a dir, aquests senyors de la
potabilitzadora tenen llicència municipal per construir-la, és
ver? Bé, jo a ca meva tenc llicència municipal, ca meva està
construït amb llicència, no és a Andratx, és a Palma, té
llicència. Per tant, ara jo demà de matí li començaré a tirar
cromos de valent pel lavabo, a veure les depuradores
d’EMAYA com aniran d’aquí a un parell de dies, home! Vostè
ha de controlar l’activitat, és a dir, el fet de tenir llicència no
vol dir que aquell senyor no contamini, aquest és el problema.
És a dir, papers, hi ha papers, i quan hi ha un paper com
mentre, au!, ja podem fer el que vulguem, no senyor, no senyor.

Després una altra cosa, una altra cosa bastant graciosa.
Vostè diu això de les aigües, Alcúdia tendrà l’aigua més
dolenta, no és un problema meu és competència seva, val, no,
vostè ho ha dit, no és una competència seva, però ara fa 30
segons el conseller d’Hisenda ha dit que el problema de no
tenir ordinador a les escoles és que Zapatero no dóna doblers
a la comunitat autònoma. En què quedam? L’educació és
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competència nostra, no? Per tant, mantenir unes escoles ben
dotades és la nostra responsabilitat i obligació. 

O sigui, a mi m’és igual una cosa o l’altra, però el mateix a
una banda que a l’altra, hi ha d’haver una coherència, és a dir,
nosaltres no feim res als ajuntaments que no sigui una obligació
estricta de la comunitat autònoma, molt bé!, però nosaltres no
demanam a ningú que ens faci res que sigui una competència
nostra. Així serem coherents i sumarem perquè clar, el
problema que vostè m’embulla la comptabilitat és perquè hi ha
partides que me les suma dos pics, quan entren i quan surten.
I és clar, això un dia, sense càmeres i amb bolígrafs farem
quatre números, però això, com que és molt avorrit, no ho
farem aquí en públic.

Miri, seriosament, vostè té una responsabilitat
mediambiental i té l’obligació d’impregnar aquesta política
transversal a les accions de govern, i això ja li ha dit molt bé la
diputada que m’ha precedit, que em sol trepitjar molts
d’arguments. Vostès han desprotegit, vostès han desprotegit! És
ver que han protegit altres coses, però han canviat un PORN
d’una manera que era absolutament injustificada, innecessària
i n’han reduït superfície terrestre a balquena. I és clar, li lloaven
la despesa en els espais naturals protegits, és clar, i és ver que
ha pujat i ha pujat d’una manera considerable, és el que més
puja, ha passat a 8 milions i mig d’euros quan si aplicàssim
l’IPC estaria en poc més de 5 milions. 

És a dir, aquí ha pujat això de manera notable, però és clar,
què ha fet vostè aquí? Que jo no li critic, però és un tipus de
despesa que no és directament imputable a una protecció del
medi ambient. Vostè ha gastat molt de duros en convèncer els
propietaris. L’adhesió de propietaris no ha estat gratis. És ver,
vostès ho volen fer així, val, però sapiguem en què gastam els
doblers. Dedicar molts de doblers a una cosa no és fer-ho bé
necessàriament, vol dir que gasten molt, però no vol dir que
tenguem els resultats.

L’altre dia el conseller d’Educació a una interpelAlació que
li feien aquí, deia “és que gastam molt més en educació”. Idò
escolti, fatal, perquè cada vegada tenim pitjors resultats, vol dir
que ho gasten malament, vol dir que ho gasten malament. Si
vostè gasta més, però cada vegada tenim més infraccions en
matèria de contaminació d’aqüífers, més vessaments de
perillosos en el camp, vol dir que qualque cosa no funciona, vol
dir que tal vegada ens entestam en un tema purament de
recursos econòmics i és de decisions polítiques per controlar la
cosa. Aquest és el problema.

És clar, quan ha parlat de les centrals no ha parlat de la que
jo li deia, aquesta és una -ah, no en sap res, vostè? Vaja! O
sigui que té una Oficina del Canvi Climàtic, es fa una central +
1, que surt per aquí un kumbayà, jo passat demà en presentaré
també un altre per devers el seu poble a veure si els agradarà al
seu poble, diré “el conseller de Medi Ambient, no, li és ben
igual, m’ha dit que tiri endavant”, home! Sr. Font, no em faci
aquest gest perquè a vostè li ha de preocupar, perquè per
qualque cosa té aquesta oficina, o no? O la té per altres coses?
Jo em pensava que la tenia per això. Per tant, és un tema del
qual vostè n’és responsable. I vostè és responsable de si
determinades obres públiques es fan amb poc respecte al medi
ambient. Vostè em dirà: “no, hi ha un informe d’impacte

ambiental...”. Miri, n’he llegit algun d’informe, i em dirà: “és
que està fet per tècnics”. Si miri, tècnics són els que varen fer
la bomba atòmica i també són els que curaran la SIDA qualque
dia, vull dir, que els tècnics no són neutrals, n’hi ha de totes
castes, de tècnics, hi ha químics que fan explosius i químics que
fan pomades per curar les ferides de les explosions. Per tant, els
informes d’impacte ambiental...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Crespí, per favor, si és tan amable.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, ara mateix, algun del qual em seguit la història en relació
amb qualque instalAlació, aquí prop de Palma, sap? Hem vist
unes certes...uns canvis de matisos com aquelles postes de sol
que comencen blavetes, més roges i acaben a les fosques. Idò
així, a les fosques a vegades ens trobam.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Crespí. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
començava l’altra intervenció i no ho he emprat després, dient
que “Baleares, segunda región con menos gasto per cápita de
medio ambiente”, per part del Govern central a aquesta
comunitat, això és el que vostès creuen en medi ambient, Sr.
Crespí, per a les Illes Balears, el segon dels darrers, bé, si vostè
està tranquil, tranquil. Cap problema ni un.

Sra. Vadell, per definir un àmbit d’un PORN -i en aquest
cas de la Serra de Tramuntana- el que s’agafen són les àrees
més significatives en base al que diu la LEN i en base als espais
de rellevància ambiental de la Serra de Tramuntana, que diu la
LEN. S’han inclosos Xarxa Natura 2000, tots, alzinars del
decret, tots, i hàbitats més rellevants, com són els oms, teixos,
cims, barrancs, hem fet això. I a part d’una altra cosa, a part
d’una altra cosa!, que havia de tenir el 51% de les firmes dels
propietaris, nosaltres creim en la LECO! Com hem fet les coses
nosaltres, per decret i amb nocturnitat i traïdoria? No, no.
Aquesta és la diferència d’anar a un Consell de Govern i
trepitjar el dret dels ciutadans i decretar o dir farem una llei i
farem part de dues maneres, o bé perquè tenim el 51% de la
propietat o bé per llei del Parlament. Això és transparència i
democràcia, una altra cosa és el que vostès tenen que és el
rodillo de l’esquerra que, normalment, fa molt de temps que
l’apliquen allà on han governat.

(Remor de veus)

No, ara xerrarem d’Andratx. Em diu el Sr. Crespí que la
seva casa té llicència, no com les d’Andratx, i les de Pollença,
Sr. Crespí? Les més de 1.000 que hi ha a Pollença, mentre han
governat vostès i vostès? Per què no hi va ningú allà?
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(Continua la remor de veus)

Més de 1.000, eh? Més de 1.000 i qualcuna amb ANEI. Per
què no hi va? Ja m’agradaria a mi que hi entràssim en això,
però molt, molt. I ho dic fort per si qualcú ho vol sentir, molt,
i al batle de Pollença actual també li agradaria. Ja està bé, ja
està bé, amb aquestes qüestions!

(Més remor de veus)

Els cou i els ho garantesc que els cou.

Sr. Crespí, jo, lògicament, som el responsable que si vostè,
demà, ..

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor.

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

.. es posa a contaminar, de fer l’acta d’inspecció, sempre i
quan el pugui trobar.

I torn dir, qui ha trobat el vessament ha estat un agent de
Medi Ambient, divendres passat, i no ho hem amagat i ho hem
dit, i després ha sortit també un senyor que s’hi ha apuntat, qui
és d’un grup independent i abans era d’Unió Mallorquina. I
hem aturat el vessament, jo no puc fer res més. I qui dóna
llicència per poder construir no som jo, ni la de funcionament,
perquè la de funcionament també és al consell i la llicència per
poder aconseguir una canonada ha de ser un interès general que
ha de solAlicitar l’ajuntament al consell, Sr. Crespí. Si no ho vol
aprendre no és la meva responsabilitat.

L’altra qüestió, ens hem gastat molts de duros amb els
propietaris. Ens gastarem molts de duros amb els propietaris,
de moment no n’hem gastat cap, però en gastarem, clar que en
gastarem; és a dir, aquí tothom parla de mantenir la Serra de
Tramuntana en condicions de boca, però hem d’arribar a acords
amb la gent i haurem de fer convenis de servitud i donar
subvencions per mantenir els alzinars, els olivars, els barrancs,
mantenir els bancals, les parets, els tancaments, eliminar les
cabres que no són autòctones i per cuidar les zones del Ferreret,
i segons quins endemismes lògicament que no els facin malbé
segons qui que no ho coneix i quan va per allà ho mata. Però
dins la normalitat.

Vostè diu: hi ha més denúncies. Sí que hi ha més denúncies,
clar que hi ha més denúncies, sap per què? Perquè no amagam
nosaltres les denúncies, com vostès amagaven les de Santa
Gertrudis o les de la depuradora de Pollença, ho mostram, no
tenim res a amagar. I du més feina, perquè clar, si un té una
acta damunt la seva taula, de 28 d’octubre del 2002, -Sra.
Vadell, no li sàpiga greu que li parli d’enrera, perquè a mi me
parlen de temps en què jo ni era major d’edat i ho aguant i no
hi tenc res a dir; no, vostè m’ha dit que sempre retrec, i la Sra.
Rosselló també, a mi me treuen coses, no ho sé, de l’any 50 i de
l’any 59 i de l’any 60 i 61 del mes de juliol, i jo encara no
existia-, amb la qual cosa no és tan lluny el 2003; i l’octubre

del 2002 no és tan lluny i vostès tenien denúncies i no
actuaven.

Miri, Sr. Crespí, en el tema d’avaluació d’impacte
ambiental, no són científics el que nosaltres tenim, són tècnics,
els quals han guanyat una oposició i cobren dels ciutadans de
les Illes Balears per fer la seva feina ben feta, com vostè, com
a funcionari, quan donava classes o dirigia qualque cosa. I li
parl amb tota la serietat del món, no pot ser aquest batre, que si
és tècnic, és que un tècnic que ho ha fet, i quan el tècnic diu
que no ens hi aferram als informes tècnics per pegar al govern
amb el que sigui. Les avaluacions d’impacte ambiental de totes
les obres que ha fet aquest govern s’ajusten a les normatives
europees beníssim; la prova és que fins i tot aquells que són a
la comissió tècnica, com és el GOB, i que podria dir, no ha dit
mai res en contra, fins i tot ha deixat de venir, sense alAlegar res
en contra, el que pugui alAlegar a partir de demà, només serà
conseqüència del que jo hagi pogut dir avui aquí.

(Remor de veus a la sala)

No, han fet deixadesa de les seves funcions fins i tot els
ecologistes dins la comissió tècnica, fins i tot els ecologistes.

I vaig acabant, Sr. President. El que jo li volia també a la
Sra. Rosselló, a la Sra. Vadell, a la Sra. Rosselló, perdó, que no
m’amenaci, vagi alerta, vagi en compte, jo no l’he amenaçada
en cap moment, jo he intentat plasmar una política de la qual
uns varen ser responsables i la varen fer molt malament, amb
uns altres en què crec que el que hem fet ha estat millorar coses
i que queda molt per fer; des de l’humilitat, des de tenir clar
que és un camp difícil, que entren noves normatives, que hem
de tenir un tema d’educació ambiental i de conscienciació
ciutadana per entendre les coses.

Li diré més, quan parlam, per exemple, de gestió de la
demanda de l’aigua, Sra. Rosselló, és que és ridícul, aquest
govern ha invertit per primera vegada 7 milions d’euros en els
tres consells, amb tres convenis, per detectar i reparar les
fugues, 7 milions d’euros. Sap què varen gastar la passada
legislatura en això? Per reparar-ne, cap euro; en publicitat el
darrer any, 800.000 euros. Enguany, en publicitat cap, i a la
vegada 7 milions d’euros per reparar fugues, i ho feim amb el
Consell d’Eivissa que governa el Partit Popular; amb el Consell
de Menorca que governa el PSOE amb el PSM, i amb el
Consell de Mallorca, que governa Unió Mallorquina amb
suport del PP. Això és gestió de la demanda, o gestió de la
demanda és dir: no es farà cap casa, per decret, plurifamiliar a
les Illes Balears on els ajuntaments hauran d’informar per
donar la llicència que tengui comptador individual cada casa -
se’n recorden d’això que es deia molt, comptador individual i
tal, es va governar i no es va fer-, o ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Font, per favor.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):
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... que tot sigui fontaneria de baix consum. Això és gestió
de la demanda, allò altra és circ, circ i pedres fogueres, que són
incapaces ...

I només vull acabar, president, amb una dada important: les
empreses que en aquest moment han d’acomplir amb el tema
d’emissions de CO2 a les Illes Balears, el desviament de l’Estat
espanyol al Pla de destinacions que ha mandat el Ministeri de
Medi Ambient té un desviament del 5,97, no acompleixen, es
passen d’un 5,97%. A Balears on no ho han de fer fins a l’any
2012, només es passen un 0,91%. No voldrà dir que estam en
el camí encertat? Estic convençut que mai en la història s’havia
fet tant pel medi ambient i també els puc dir que estic
convençut que queda a fer molt més encara d’aquí endavant.

Gràcies, de totes formes, perquè jo crec que no hi ha hagut
massa brega; vull donar les gràcies als tres portaveus en aquest
darrer debat, que crec que tant en comissió com en el Parlament
ens hem sentit que amb les coses més o manco hem coincidit.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Torn en contra, el Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Assumpta Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vull
agrair, Sr. Conseller, que un any més defensi amb valentia els
pressuposts de Medi Ambient, perquè açò també me fa més
fàcil la meva intervenció. Vertaderament també agrair el to dels
portaveus, clar que, sempre la Sra. Rosselló a la segona
intervenció ja no surt tant calmada i sembla que si no crida no
està prou satisfeta, però bé. Avui de matí quan he arribat de
Menorca, en aquest ple, m’he pensat que m’havia equivocat de
ple i de dia, tant de bo que poc a poc hem anat encaminant els
temes de cada àrea d’aquests pressuposts.

I no es preocupi, Sr. Conseller, perquè la gent està satisfeta
amb la gestió de Medi Ambient. Diuen que som un disc ratxat,
però jo també fa quatre anys que també sent l’oposició rallant
del mateix, per tant crec que tal vegada, com que és una
conselleria transversal bastaria que féssim un sol debat, el de la
Conselleria de Medi Ambient, així acabaríem més aviat. Miri,
des del grup parlamentari hem vist com any rera any els
pressuposts de Medi Ambient han anat augmentant i
evolucionant i s’ha posat de manifest l’esforç inversor de la
seva conselleria durant aquests quatre anys. Els pressuposts de
Medi Ambient, com vostè ha dit, ha suposat per a l’any 2007
un augment de 4 milions d’euros, passant de 97 milions quasi
a 101 milions; un augment del qual n’he fet els números, o
sigui que no sé aquí cadascú com fa els números, però jo els he
fets i ha augmentat un 3,8% i si acumulam la pujada dels tres
darrers anys, és de més del 12%.

Respecte de l’empresa pública IBANAT, el seu pressupost
de 10.606.000 euros, consolida la pujada de transferència com
també ha explicat vostè moltes vegades, la transferència de la

despesa corrent, per solucionar el problema històric de manca
de dotació del capítol 1 per pagar el personal, problema que
fins i tot va suposar l’anulAlació d’un procés d’oposicions, per
manca de capítol pressupostari.

Dir també que la nova empresa Espais de Natura Balear té
una dotació total de 5.701.000 euros, per tant la suma
d’IBANAT i Espais de Natura, d’aquestes dues empreses
públiques representa 16.307.000 euros, açò vol dir un augment
de la inversió en comparació amb l’any passat, on només
existia l’IBANAT, i a més a més de 4 milions d’euros més.

Respecte de l’ABAQUA, es dota amb un pressupost de
102.626.000 euros, pujant també més de 5,5 milions d’euros en
relació amb l’any passat.

I com vostè sap, hem fet quatre debats de depuradores i ha
quedat ben aclarit que de les 78 estacions depuradores que ara
hi ha passarem a 85 depuradores; el volum d’aigua depurada
durant el 2005 va ser de 44 milions de metres cúbics i enguany
faran mig milió de metres cúbics més. La progressiva
implantació del tractament terciari, la qualitat de l’aigua
depurada, que se xifra ja en un 69,36% mentre que, no, perdó,
que a l’any 2003 es va xifrar en un 69,36% i que l’any passat
aquesta xifra es va elevar a un 92%. I les inversions en
manteniment de les estacions depuradores que han passat dels
11 milions, entre el 1999 i el 2003, als 15.221.000 entre el
2003 i el 2006, un increment del 34%. I també, amb
treballadors, hem passat de 120 a 166. Per tant, és molt
satisfactori tot el tema de depuració i d’aquestes empreses
públiques.

La despesa global de la Conselleria de Medi Ambient i la de
les seves empreses i consorcis els darrers quatre anys, és de
més 686 milions d’euros. Açò es diu prest, perquè si es
compara amb la despesa dels anys 2000 a 2003, anys en què
governava, perquè ho hem de tornar repetir, el pacte de
progrés, que va ser d’uns 490 milions, dóna una diferència de
més de 200 milions d’euros aquests anys. Aquesta Conselleria
de Medi Ambient, l’any 2003, quan el PP va tornar governar
les nostres illes, presentava uns dèficits molt importants en
infraestructures, les quals avui, gràcies a l’esforç inversor del
Govern del president Matas i de vostè, com a conseller que du
aquesta conselleria, hem anat corregint i podem assegurar que
avui les Illes Balears són un referent en gestió mediambiental
dins l’Estat espanyol. Des de la seva conselleria s’ha fet una
feina responsable i seriosa, amb rigor i professionalitat, i ho dic
ben convençuda, Sr. Conseller, li dic avui i li vaig dir també en
comissió, perquè s’han fet inversions molt importants, s’ha
actuat a cada municipi, sigui del color polític que sigui; no
s’han fet discriminacions a cap municipi de les nostres illes, ho
hem pogut comprovar, jo, des de Menorca, i també ho hem
comprovat a tots els municipis, perquè ha anat parlant aquí de
molts temes, tant de Mallorca com d’Eivissa, sense discriminar,
com he dit, ningú ni fer cap distinció.

Amb tota tranquilAlitat li dic, Sr. Conseller, que des del
Grup Parlamentari Popular estam orgullosos, jo estic orgullosa
de defensar i donar suport a la seva conselleria, perquè tant
vostè com els que formen el seu equip, els secretaris, els
directors generals, els gerents, els tècnics, han donat una lliçó
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d’eficàcia en la gestió del medi ambient. I açò és una cosa que
es palpa.

Crec que, sincerament i personalment, el que hi ha és una
miqueta de gelosia i hi ha nervis perquè les comparacions
sempre posen en evidència, però no feim comparacions per
capritx, perquè les comparacions són necessàries i de vegades
s’ha de donar una visió de l’increment i per donar una visió
s’ha de comparar, encara que sigui amb anys anteriors al 2000,
però s’ha de comparar. I què ha passat? Doncs ha passat que
des de l’any 2000 fins avui hi ha hagut un increment del 40%
i açò s’ha notat i molt, Sr. Conseller.

No entraré a molts detalls perquè vostè ho ha explicat i n’ha
donat molts i ho ha explicat molt bé, i també s’ha anat explicant
a diverses comissions, però crec que la bona feina feta tant per
l’Agència Balear de l’Aigua, que sempre aquests dies, com he
dit, va ser qüestionada aquí a quatre debats, i que jo he defensat
perquè crec totalment el que defens i el que dic, les
depuradores, el manteniment, el proveïment d’aigua potable,
s’ha donat tot açò de qualitat als municipis. S’acabaran les
dessaladores que són tan necessàries, per tenir aigua de qualitat
a Formentera i a Eivissa. També a Ciutadella. La millora dels
torrents, hem de destacar, com ha dit vostè, el Decret de
fontaneria de baix consum que és importantíssim. I també la
creació d’aquesta nova empresa pública, Espai de Natura
Balear, la qual tenc esperances que sigui una empresa molt
important per gestionar i mantenir els espais naturals protegits
i fins i tot els de propietat del Govern.

Estic vertaderament contenta de veure i també el felicit
perquè es farà efectiu el compromís dins el 2007 de la compra
de finques a l’illa d’Eivissa, Els Amunts i l’Albufera des Grau
de Menorca. Amb un pressupost d’1,5 milions i açò és molt
important per a les illes menors. I si un s’atura a pensar, aquesta
legislatura a les Pitiüses s’ha comprat una finca a Formentera
que representa el 5% de tota l’illa, el cap de Barberia me
sembla que se diu. I també vull destacar, ho he trobat molt
interessant i ja ho vaig dir a la comissió, el nou Pla de qualitat
de platges, ampliant a la temporada baixa que també es fa
juntament amb Turisme, ampliant durant l’hivern la neteja de
platges. Crec que és una feina molt important, importantíssima.
Cada ajuntament, a més, podrà decidir si ho vol o no ho vol.
Tenc un retall de premsa allà on se diu que seran netejades cada
setmana 226 platges de 37 municipis de totes les illes. I en total
sumen 97,7 quilòmetres d’extensió. Açò crec que no hi ha cap
comunitat autònoma que pugui bravejar d’açò.

Per acabar també li vull donar el nostre suport, una vegada
més, perquè s’ho mereix, s’ho mereix tan vostè com els seus
colAlaboradors. Aquests 4 anys han estat molt importants per al
futur de les nostres illes i amb passes decidides i fermes crec
que aconseguirem que el medi ambient no sigui només una
consigna verda, sinó que tothom s’hi senti implicat a preservar,
mantenir, estimar la riquesa ecològica de les nostres illes en
tots els àmbits. A més hem aconseguit una cosa molt important
que és el consens amb entitats, propietaris i açò és
importantíssim per dur endavant tota el medi ambient que
nosaltres hem dit sempre.

Jo crec que ho aconseguirem des d’aquesta conselleria. Si
continuam com ara és un fet que ho aconseguirem.

Afortunadament la nostra societat ja té molt clar que hi ha dues
maneres ben diferenciades de gestionar el medi ambient, una
amb rigor, serietat, eficàcia i consens. Açò no importa que
digui que és la nostra, la que aplicam nosaltres. I l’altra amb
perjudicis, ineptitud, imposicions i sense diàleg, ni planificació.
Si hi ha gent que encara no ha vist açò, nosaltres sí que ho hem
vist. Esquerra Unida i Els Verds ha ratllat de prevenció,
precaució i minimització. Jo li he de dir Sra. Rosselló que de
tant que va minimitzar, nosaltres no hem vist res, ha quedat
mini, mini. Prevenció, els sòls contaminants no les va prevenir.
S’ha ratllat de Santa Gertrudis...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Vinent per favor.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

..., però vostè també ratlla de carreteres, ratlla d’altres temes
allà on vostè té el suport de la resta d’Espanya. El Sr.
Llamazares que és d’Esquerra Unida i Els Verds dóna suport a
carreteres a la resta d’Espanya i aquí a Balears hem d’anar en
bicicleta per mals camins. Açò no ho entenem.

Res més. Moltes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vinent. En torn de rèplica Sra. Rosselló
té la paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc me resulta patètic, ho
he de dir així, el debat que s’arriba a produir en aquesta cambra
respecte temes ambientals i sobretot entrant en qüestions que
me pareixen absolutament secundàries. A mi m’agradaria dir
que precisament els temes ambientals són temes molt
importants, almanco des del meu punt de vista i del grup que
represent i d’una part de la ciutadania. No són qüestions
evidentment menors i precisament amb el rigor que pertoca se
n’ha de venir a parlar aquí.

Però vull dir breument un seguit de qüestions molt puntuals.
En primer lloc, no hi ha més sord que el que no vol escoltar.
Tal vegada el representant del GOB, no ho sé, se’n vagi d’una
comissió d’avaluació d’impacte ambiental precisament...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

...perquè no valgui la pena escoltar com s’estan fent les
avaluacions d’impacte ambiental en aquesta comunitat
autònoma. 

En segon lloc, he de dir també molt a pesar meu, que el Sr.
Font, conseller de Medi Ambient, continuadament diu mentides
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i crec que en aquest sentit mai hem pogut..., ho dic amb el
màxim rigor que pertoca dir una cosa com aquesta, tenint en
compte que Santa Gertrudis, Pollença estaven en mans del jutge
quan va entrar el Sr. Conseller, per tant, era absolutament
conegut, que la transparència se va fer sempre i precisament qui
no fa les coses amb transparència és l’actual Conselleria de
Medi Ambient, que tenia denúncies d’ilAlegalitats urbanístiques
d’Andratx i no va fer res i les tenia des del 2003 i 2004 i no va
fer res. Senzillament ara quan ha passat un tema de corrupció
com ara, ve i diu que aquestes denúncies les ha tramitat...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló, vostè ha de replicar la Sra. Assumpta Vinent
i no el Sr. Conseller. Ho dic perquè se situï.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Té raó Sr. President, però com que la Sra. Portaveu l’únic
que fa és dir que tot ho fan beníssim...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, estam en un debat i vostè el coneix tan bé com jo.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Té raó Sr. President. Llavors aniré al que pertoca, però dir-
li a la Sra. Vinent, si és a ella que li ho he de dir, que la
Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears ha
encobert moltíssimes actuacions absolutament ilAlegals que
s’han fet a zones d’espais protegits i d’altres.

En segon lloc, la Conselleria de Medi Ambient ha
desprotegit espais naturals, ja li ho han dit. Per una causa
absolutament desconeguda que res té a veure amb allò que
vostès ens han dit aquí, el Parc de la Serra de Tramuntana no
inclou Andratx ni Calvià. Per qualque cosa serà, no és per
qüestions tècniques, ni perquè allà no hi hagi elements
importants a haver de protegir.

En tercer lloc, en tema de residus la Conselleria de Medi
Ambient no disposa de mitjans suficients per controlar el que
està passant en tema de residus. No hi ha prou personal per
poder dur endavant el control de les pedreres allà on s’està
abocant de manera ilAlegal. No hi ha prou mecanismes en
aquest moment per fer un control de la contaminació que se pot
generar a través d’aquests abocaments. 

En temes d’aigua també m’agradaria dir-li Sra. Vinent que
nosaltres, tot i no negar la feina que s’hagi pogut fer, sí creim
que se n’hauria de fer molta més.

I ja acab. Sra. Vinent, tal vegada no ens entenem en temes
mediambientals, jo no faré cap tipus de repàs de res. Jo com a
portaveu en temes ambientals del meu grup, a nosaltres sí ens
preocupa és que en aquest moment hi ha problemes ambientals
a nivell planetari i a nivell concret de les Illes Balears.
Nosaltres el que volem és que aquest problema se resolgui, ens
és igual si vostès són del PP o són d’una altra cosa. El que no

volem és perdre el temps xerrant de beneitures, el que volem és
precisament que hi hagi una actuació seriosa per part de qui li
pertoca per arreglar problemes tan importants com el canvi
climàtic, com la contaminació, o com la desprotecció dels
nostres recursos naturals. Per això, una vegada més, el que hem
de dir és que aquest Govern ha invertit en destrucció del
territori, en la destrucció del medi ambient, però ha fet molt
poc per a la protecció del medi ambient. Si ha fet qualque cosa
ha estat gràcies a la feina que varen deixar feta el temps del
pacte de progrés. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font?

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

Per alAlusions un minut?

EL SR. PRESIDENT:

El que vostè pot obrir és un torn incidental...

(Remor de veus)

A no ser que s’assegui a l’escó de diputat per alAlusions.

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

Sí m’hi asseuré.

EL SR. PRESIDENT:

Però ara m’ho ha demanat com a diputat...

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

Hi vaig corrent...

(Rialles i aplaudiments)

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

Gràcies, Sr. President. Molt breument...

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sr. President, hauríem de saber complir el Reglament. El Sr.
Font acaba de demanar la paraula com a conseller del Govern.
Si vol obrir un torn incidental que obri un torn incidental.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Armengol, el primer de tot que m’hauria de demanar és
autorització per fer ús de la paraula, per començar. Si ens
posam tan reglamentistes ens hi posarem tots. Sr. Conseller,
efectivament, ho he consultat, si vostè hagués estat assegut en
el seu escó. Ajudi a aquesta cambra, obri el torn incidental està
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en el seu dret i tancarà vostè. Intervendrà la Sra. Rosselló i
tancarà vostè aquest torn incidental. No hi ha cap problema.

(Aplaudiments)

Li record Sr. Conseller que el torn incidental, si és en
relació al que ha dit la Sra. Rosselló, pot obrir un torn
incidental amb la resta de diputats.

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

No ho dubti Sr. Conseller, seré molt breu.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En allò
que ha fet referència al torn que ja no era del debat a la totalitat,
sinó de la globalitat, a mi com a conseller Jaume Font, respecte
que els agents de Medi Ambient no havien donat al fiscal les
denúncies que hi pogués haver d’Andratx i que jo deia
mentides dic el següent. Al Fiscal de Medi Ambient se li ha
remès una denúncia a la zona de Son Vidal, va ser a finals del
2005, a proposta de l’agent de Medi Ambient. No tenim altra
denúncia de cap agent de Medi Ambient que hagi proposat que
anés al Fiscal. La que hi ha, del 2005, va ser remesa al Fiscal.

Diré més, dins l’any 2006 se’ns va dir que s’enviés una altra
vegada al Fiscal. Se li va recordar que ja l’havíem enviada feia
8 mesos. Les altres denúncies que hi pugui haver dels 67
municipis de les Illes Balears, no d’Andratx, que fan referència
a temes d’infracció urbanística, lògicament s’envien a qui és
l’òrgan substantiu i competent per resoldre-ho, el consell i a
l’ajuntament. Ajuntament allà on hi ha la infracció i al consell
que li toca.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló, té la paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

També molt breument, no pensava que obrís un torn
incidental per a aquesta qüestió...

(Petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor! Sra. Rosselló està en ús de la paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

En primer lloc el conseller de Medi Ambient, en el seu
moment, hi havia una ordre interna de la Conselleria de Medi
Ambient, la qual donava potestat perquè els agents de Medi
Ambient anessin directament a Fiscalia quan consideraven que
hi havia una infracció urbanística, o en contra del medi
ambient. La Conselleria de Medi Ambient va tirar enrera això
i va dir que no se podia anar directament a Fiscalia per part dels
agents de Medi Ambient, quan són agents d’autoritat. Això
realment ha suposat una tornada enrera respecte un àmbit que
havia estat, en temes d’infraccions urbanístiques, que se
poguessin resoldre de la manera més ràpida possible.

En segon lloc, el Consell Insular de Mallorca en el qual jo
sí que m’he dedicat durant aquests anys a saber quines
denúncies urbanístiques hi ha, és cert que hi havia denúncies
urbanístiques a la zona d’Andratx, enviades per la Conselleria
de Medi Ambient, però algunes d’elles evidentment havien
estat tramitades amb molt de temps.

En tercer lloc, denúncies que he presentat jo com a diputada
d’aquest Parlament i com a membre d’un partit polític, no han
estat mai contestades per part de la Conselleria de Medi
Ambient respecte infraccions urbanístiques, referides sobretot
a delictes dins espais naturals protegits. Només perquè se
sàpiga públicament que hi ha hagut més bé una passivitat en les
actuacions respecte a temes que eren coneguts de fa temps.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Sr. Conseller per tancar el seu
torn.

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

Gràcies, Sr. President. Molt breu. Les infraccions
urbanístiques, repetiré, s’envien als ajuntaments i al consell
corresponent. Tenen la transferència en temes d’urbanisme i
ordenació del territori. Si som grams som grams en tots els
termes, la disciplina sigui dins ANEI, sigui dins rústic, o sigui
dins ARIP. No vulguin enganyar la gent, serietat que me pens
que hem entrat dins un moment de serietat i de pedagogia i tal
vegada fins i tot de creure que sabem coses i no les sabem de
com funciona això.

Respecte les infraccions urbanístiques, estiguin dins ANEI,
ARIP o rústic, o urbà són competència municipal. I si
l’ajuntament o el consell no fan el que toca fer, són els
responsables. En canvi, si és de competències que estan
adscrites a la Conselleria de Medi Ambient, l’expedient
informatiu i l’expedient sancionador fins al final i si trobam que
ha d’anar al Fiscal és de Medi Ambient. I si el batle, batlessa,
regidor o regidora, president o presidenta de consell, o de
corporació municipal troba una infracció urbanística dins el seu
municipi que és delicte és ell que s’ha de banyar i ho ha de dur
al Fiscal de medi ambient. Cadascú que tengui la seva
responsabilitat. Cada palo que aguante su vela. S’ha acabat de
calumniar, s’ha d’informar a la societat de quina competència
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té cadascú, estigui en el PSOE, el PP, Unió Mallorquina, PSM
o Esquerra Unida o qualsevol partit independent.

Acab. En el tema de la instrucció. Durant tota la legislatura
del pacte hi va haver una forma de funcionar en el tema de
quan hi havia una denúncia d’un agent de Medi Ambient, del
SEPRONA o d’un particular, totes aquestes centralitzades a la
secretària general tècnica. Les eleccions varen ser dia 25 de
maig del 2003, no sé si està registrat o no. Dia 21 de maig del
2003, 4 dies abans de..., és que no li puc pagar mai que me
brinden de sortir aquí, mai la podré pagar. Dia 21 de maig del
2003, 4 dies abans de les eleccions, la consellera que estava al
front d’aquesta conselleria va dictar una instrucció donant
ordres que a partir d’avui totes les actes que venguin de
qualsevol lloc vagin directament al Fiscal de medi ambient. No
sé si se sentia les puntades del diumenge 25, però va canviar el
sistema que feia per enviar les denúncies dels agents de Medi
Ambient...

(Remor de veus)

Però encara hi ha una cosa més grossa i acab. Dia 23 de
juny, 7 dies abans de prendre possessió el nou Govern, va fer
una distribució de funcions orgànica, sense passar per Funció
Pública. I les atribucions del màxim control d’aquestes
denúncies enlloc de donar-les al cap de secció, la va donar al
cap de negociat. Moltíssimes gràcies.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sr. President, per alAlusions.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló, ja s’ha acabat el torn incidental. Me sap molt
de greu...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló, me sap molt de greu perquè no hi ha res més
agradable que donar la paraula a un diputat quan vol parlar,
però hem de seguir el debat. S’ha obert un torn, ha tengut 5
minuts. Per favor, m’ajudi a dur endavant aquest plenari.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sr. President, ha fet una alAlusió molt particular i com
sempre el Sr. Font és un mentider...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

...i sense escrúpols.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló, no té la paraula.

 LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Mentider compulsiu i sense...

(Es produeix un tall en el micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor...

(Remor de veus i aldarull a la sala)

Sra. Rosselló, què vol que li digui?

(Continua la remor de veus)

Sra. Rosselló, per favor.

(Més remor de veus)

Sra. Rosselló, aquí ens podríem demanar disculpes tot
l’horabaixa.

Sra. Vadell, si vol intervenir està en el seu torn.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Crec que després d’aquest debat
poques ganes hi ha d’acabar. Simplement per cortesia de cara
a la Sra. Vinent. Tampoc sé massa què li he de contestar, ha
sortit amb l’encenser a donar encens al Sr. Conseller i això
pareixia La Seu el dia de Matines. Per tant, si vostès ja se
conformen amb el que tenen i està tan contenta amb el
pressupost que nosaltres consideram totalment insuficient, és el
seu Govern. Lamentam moltíssim que siguin tan poc
ambiciosos i que no vegin que el medi ambient necessita molt
més recursos i més esforços per evitar els danys
mediambientals.

Només dir-li una cosa en el tema de la protecció d’espais
naturals. Hi ha una diferència entre vostès i nosaltres
efectivament, vostès diuen que nosaltres ho fèiem per imposició
la passada legislatura. Vostès ho fan a la carta. Això és la
diferència. Per a vostès no compten els valors mediambientals
del territori, sinó que l’únic que compta és la propietat que és
la que marca els límits.

Res més Sra. Vinent. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 123 / Fascicle 2 / 19 de desembre del 2006 6303

 

Moltes gràcies, Sr. President. La Sra. Vinent pel que es veu
només ha contestat a la diputada d’Esquerra Unida i Els Verds,
als altres dos no s’ha dignat a contradir cap argument dels que
nosaltres havíem dit i jo crec que el seu torn era un torn en
contra, en contra de nosaltres, no a favor del seu conseller. Jo
ho entenc, s’acosten les eleccions i convé cuidar les coses, a ca
seva sobretot.

I me sap greu que surti el Sr. Font perquè l’he de citar, m’és
igual si demana un torn incidental. El seu torn de rèplica darrer
ha estat una cosa infecta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Assumpta Vinent té la paraula.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Molt breu per acabar. Si vaig a favor del conseller és que
vaig en contra de l’esmena a la totalitat, per suposat. És una
cosa de lògica. Jo crec que el Sr. Conseller també ha fet sortir
els colors a qualcú d’aquí dintre. Miri, jo he contestat
globalment Sr. Crespí, jo he contestat a tot...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

...dient allò que nosaltres hem fet. Els recursos per suposat
sempre seran insuficients perquè el medi ambient, com bé hem
dit, és transversal i hi ha molta cosa per fer. Però 200 milions
més que el temps del pacte...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

...és una cosa molt a tenir en compte. Les actuacions són
adequades i la política en conjunt de medi ambient és molt
adequada.

Per altra banda dir que la Sra. Rosselló és atrevida i clar
provoca, però no escaliva. Nosaltres hem de comparar per força
els anys que ella va ser consellera. Ens ha xerrat d’Europa. I jo
l’únic que vull dir per acabar és que l’única que se n’ha duit
carbasses d’Europa, suspens, és ella.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé, passarem a
votar. Començam pel debat número 3 de totalitat i de globalitat,
secció 12, Conselleria de Turisme.

Senyores i senyors diputats passam a votació.

25 vots a favor, 27 en contra i cap abstenció.

Ara passam a votar el debat número 13, les esmenes de
totalitat; secció 18, Conselleria de Salut i Consum; secció 60,
Servei de Salut de les Illes Balears; empresa pública 63, Gestió
Sanitària de Mallorca; Fundació Hospital Comarcal d’Inca.

Senyores i senyors diputats passam a votació.

25 vots a favor, 28 en contra i cap abstenció.

Ara passam a votar el debat número 14 de globalitat, resta
esmenes del debat número 13, Salut i Consum.

Senyores i senyors diputats passam a votació.

25 vots a favor, 28 en contra i cap abstenció.

Senyores i senyors diputats passam a votar el debat número
7 de totalitat i de globalitat, secció 14, Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació; seccions 02, Parlament de les Illes
Balears; Consell Econòmic i Social; ens territorials; deute
públic; Centre Balears a Europa i les empreses Parc BIT
Desenvolupament, CAIB Patrimoni i Balears Innovació
Telemàtica SA.

Senyores i senyors diputats... Sr. Huguet? Polsi per favor.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies. No sé si s’ha fet la disquisició del vot, però s’ha
d’entendre que aquí també se vota la secció del Parlament,
normalment la secció 02, Parlament de les Illes Balears, se sol
votar per separat, o les esmenes.

Sr. President, m’he equivocat.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats passam a votació.

25 vots a favor, 28 en contra i cap abstenció.

I ara votam el debat número 8 de totalitat; secció 15,
Conselleria de Medi Ambient; Agència Balear de l’Aigua i de
la Qualitat Ambiental; Institut Balear de la Natura i Espais de
Natura Balears. Les esmenes.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President, entenc que dins el debat de la secció 14 s’ha
de votar també el vot particular quan ha dit les esmenes. El vot
particular el votam finalment.
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Perdó i gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

El tenim per votar en el darrer debat, en aquest el número
20. Té vostè el seguiment? Pàgina 71, està d’acord?

Bé, tornam al tema que ens ocupava. Debat número 8 de
totalitat; secció 15.

Senyores i senyors diputats passam a votació.

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