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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bon dia senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió i el primer punt de l’ordre del dia són les preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 2306/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a residència Crist Rei.

La primera d’elles és la presentada per la diputada Sra.
Maria Cristina Rita. Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Atès que la legislatura passada,
està vist, que hi va haver més preocupació per les
inauguracions que pel benestar dels nostres majors, volia
demanar a la Sra. Consellera que davant les denúncies fetes per
usuaris de la Residència Crist Rei d’Inca, motivades per les
deficiències detectades en el seu funcionament, quines mesures
ha pres la consellera d’Afers i Socials?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Santiago té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bon dia a tothom. Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Efectivament, la residència que vostè fa referència es
va inaugurar abans de les eleccions i quan nosaltres ens vàrem
incorporar a la Conselleria d’Afers Socials vàrem començar a
rebre queixes de diferents familiars dels usuaris. Davant
aquestes queixes, vàrem enviar un tècnic de la fundació perquè
valorés la situació de la residència. Dia 30 de juliol va fer
l’informe, en el qual consta que a aquesta residència li faltaven
tots els permisos administratius, la llicència d’instalAlació, la
llicència d’obertura i funcionament, el certificat final d’obra, la
cèdula d’habitabilitat, la comunicació d’obertura d’activitat del
centre, no tenia autorització sanitària, amb una paraula tots els
expedients administratius.

A més a més, vàrem comprovar, donat que no tenia la
finalització d’obres, no podia tenir la xarxa de llum elèctrica i
per donar llum se varen connectar a allò que era la xarxa
pública exterior de llum elèctrica. Davant això la Conselleria
d’Energia els va donar l’ordre que es desconnectessin de la
xarxa pública i varen contractar un generador que era
insuficient per cobrir les necessitats que tenien els usuaris.
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Davant aquesta situació, vàrem contactar amb l’ajuntament
que va tenir un actitud de colAlaboració per facilitar la
finalització d’obres i que després d’això poguéssim donar llum
elèctrica, o corrent normal a la residència. I també vàrem
contactar amb l’empresa per aturar l’entrada de nous residents.
La situació de la residència no requeria tancament perquè no hi
havia perill per la vida de ningú. 

En aquests moments li puc dir que s’ha aconseguit que la
residència tengui la finalització d’obres. No entrarà ningú com
a resident fins que tots els permisos estiguin complimentats. I
tenim aquest mes una reunió amb els familiars per donar-los
explicacions i per saber si mentre els permisos estan tramitant-
se, volen mantenir els seus familiars a aquesta residència o els
donarem l’alternativa d’una altra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 2310/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a direcció de l'EBAP.

La següent pregunta queda retirada per incompareixença del
diputat.

I.3) Pregunta RGE núm. 2311/07, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversions de l'Estat en matèria de
justícia.

I passaríem a la número 3. La formula el Sr. José María
Rodríguez i Barberà.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Sra.
Consellera de Interior, ¿le parece a usted adecuada la cifra que
contempla el presupuesto del Estado para mejorar, para intentar
paliar las carencias que tiene la administración de justicia en
Baleares?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per donar-li resposta té la paraula la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Ángeles
Leciñena Esteban):

Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Sr. Diputado,
dada la situación tan deficitaria que nos hemos encontrado en
materia de justicia, coincidiré con usted, en que cuanto mayor
sea la inversión del Estado más satisfecha me sentiré, tanto
como consellera de Interior como como ciudadana.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, vol replicar?

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gràcies, Presidenta. Sra. Consellera, no se trata de si se
siente satisfecha, se trata de reivindicar. La administración de
justicia afecta a todos los ciudadanos de Baleares y aunque sea
competencia del Estado, es evidente que el Gobierno de
Baleares ha de preocuparse por lo que afecta a los ciudadanos
de Baleares. Y no es normal que en el año 2007 en el proyecto
de presupuestos del Gobierno del Estado hubiera presupuestado
1.200.000 euros para Baleares en materia de justicia y
actualmente este año sólo vengan, de ese 1.200.000 euros,
417.000. Es decir, aproximadamente (...) millones de pesetas.

Yo creo Sra. Consellera que es importante reivindicar. Es
importante poner de manifiesto ante Madrid, ya lo conoce, la
situación de los juzgados, de cómo están las causas, la
informática, los centros de justicia, cómo están los juzgados de
Ibiza, precisamente en donde usted reside. Evidentemente hace
falta seguridad, cómo se encuentra la falta de dotación en
infraestructuras, de transporte, intérpretes, forenses. Cómo está
la carencia que no cubren las plazas. Y eso se ha de exigir ante
el Estado, ante el ministerio. En la pasada legislatura la que era
Vicepresidenta (...), Sra. Estarás y yo fuimos varias veces al
ministerio a exigir estas cuestiones, aunque no era nuestra
competencia. Es aquí donde se demuestra que queremos ser un
Gobierno de todos. Y justamente ahora, cuando el Gobierno
coincide de color político en Baleares y en Madrid es cuando
se tendría que tener más sensibilidad. Y evidentemente
preguntar dónde se encuentran esos 800.000 euros que faltan de
la previsión del año 2007 a la realidad del año 2008.

Yo creo Sra. Consellera que no solamente es estar más
contenta si ponen más dinero o ponen menos dinero, es exigir.
Exigir justicia para Baleares, porque evidentemente (...) de
manifiesto en la reciente inauguración del año judicial, no se
puede trabajar de esta forma, la justicia si no es eficaz, si no es
rápida, no es justicia y esto lo padecen todos los ciudadanos de
Baleares.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Ángeles
Leciñena Esteban):

Sr. Diputado, veo que tiene mucho interés en la información
y veo que tiene muchos datos, debería tener el dato de que, no
dependiendo de esta Conselleria de Interior, sino dependiendo
de la Conselleria de Presidencia, se ha creado una Dirección
General de Justicia y es ésta quien le podrá dar más detalles,
estoy de acuerdo con usted en la valoración que ha hecho de la
situación. Situación que es fruto de la falta de habilidad que
han tenido ustedes para negociar. 
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Pero le quiero decir que si quiere más datos, se debe dirigir
a la Conselleria de Presidencia, que tiene creada la Dirección
General de Justicia, con la intención de en los próximos meses
empezar las conversaciones para hacer las transferencias de
justicia. Unas transferencias, me consta, que hay un
compromiso tanto del Gobierno central como del Gobierno
autónomo para que vengan lo suficientemente dotadas para
paliar esta situación tan deficitaria que nos hemos encontrado.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 2313/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a decisió definitiva sobre l'hospital de Son
Espases.

La següent pregunta la formula la Sra. Aina Maria Castillo.
Té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, la veritat és que vàrem presentar aquesta
pregunta quan encara no sabíem què faria el President respecte
les obres de construcció de l’hospital de referència. Però veig
encara està vigent, pensava que l’hauria de retirar, però veig
que tot i la seva bona voluntat, quan vostè va ser valent i va dir
que si es construïa l’hospital a Son Espases se n’aniria, veig
que encara avui ens pot contestar.

La pregunta és la que està formulada. Quina opinió li
mereix a la consellera de Serveis Socials la decisió definitiva
del Govern sobre la construcció del nou hospital de referència?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, com a consellera
d’aquest Govern em remet a les declaracions efectuades pel
President Antich quan va anunciar oficialment que se feia a Son
Espases.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sra. Castillo té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, tots sabíem des
del primer dia quina seria la decisió, construir-lo a Son Espases
i tots sabíem també des del primer dia que vostè va fer aquelles
declaracions que avui seria aquí asseguda entre nosaltres.

Malgrat la seva voluntat, malgrat que digués que dimitiria si
seguien les obres, totes aquestes declaracions són, com diuen
vostès mateixos “paper banyat”.

Jo li seré sincera Sra. Consellera, jo sé que en el cas del seu
partit i també del BLOC, que vostè representa, era previsible,
pesa més la cadira que la responsabilitat i la coherència de tenir
en 3 anys un nou hospital de referència perquè encara estan en
contra. De vostè, un company seu va dir que era: “la gran
representant de l’ètica política de l’esquerra de Balears”. Jo
Sra. Consellera li he de dir, per a mi, sincerament, és una bona
professional de serveis socials, pot fer moltes coses, hagués
pogut fer moltes coses, però ha perdut el que no pot perdre mai
un polític i jo no he de donar lliçons polítiques a ningú. Però
vostè ha perdut la credibilitat i la coherència i això mai és bo
Sra. Consellera, mai.

En qualsevol cas avui vostè ha demostrat que qualsevol dels
seus projectes, qualsevol dels projectes que vostè ens anuncia
que farà, sabem que els farà, sempre i quan suposi no perdre la
seva cadira, no perdre allò que és la quota de poder dins aquest
Govern. Res més, Sra. Consellera, vostè ens ha decebut, perquè
va ser valenta, va dir el que pensava, però avui es menja les
seves paraules. No els fa mal el cor, els fa mal la panxa de
menjar-se totes les paraules que s’han menjat al llarg d’aquests
4 anys i d’aquests 3 mesos.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, allà on hi havia restes arqueològiques, ara miren
cap un altre costat. Allà on hi havia especulació, ara també
miren cap un altre costat.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Santiago té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bé, Sra. Consellera, jo no sé a quines declaracions
personals es refereix. Vostè es refereix a un article que va sortir
a un mitjà de comunicació d’aquesta comunitat autònoma, allà
on presumptament a una reunió, jo vaig fer uns presumptes
declaracions, o presumptes valoracions. Però jo no he fet cap
declaració personal si me n’anava o quedava en aquest govern
si es feia Son Espases. Per tant, allò sí que era una reunió
privada en el cas que s’hagués produït.

Allò que és paper banyat Sra. Castillo és les paraules de la
seva portaveu del Govern quan va dir que si el President prenia
la decisió de fer Son Espases tendria el suport total i absolut,
total i absolut perquè va ser molt solemne de tots els 29
parlamentaris. Aquest tipus de preguntes i el to que utilitza,
queda clar que no tots els parlamentaris donaran fe de les
paraules que va dir la seva portaveu.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 2308/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a hospital de referència.

La següent pregunta la formula el diputat Sr. Francesc
Dalmau. Té la paraula.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, quines raons han
duit el Govern de les Illes Balears a prendre la seva decisió
sobre l’hospital de referència?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Sr. Thomàs té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Diputat.
Per respondre aquesta pregunta que vostè em formula el primer
que he de fer és remetre-me a la declaració institucional del
President Antich de divendres passat, explicant per què
continuàvem l’obra del nou hospital en el solar de Son Espases.
Això sí, introduint modificacions molt importants respecte el
projecte del Partit Popular. Especialment fent modificacions
relatives a l’impacte de les edificacions i a la preservació de
l’entorn, lliurant-lo d’interessos especulatius i incorporant a la
zona no urbanitzada alguns dels solars veïnats del futur
hospital. I també una altra cosa, preservant Son Dureta en un
futur parc de serveis socials i sanitaris.

Recordem que l’acord de Govern diu: “paralitzar les obres
a Son Espases i analitzar la situació econòmica, jurídica i
patrimonial, per tal de comprovar la factibilitat de construir el
nou hospital al solar de Son Dureta”. Durant dos mesos, vostè
ho sap, hem fet una feina metòdica, rigorosa, amb plena
participació de tots els sectors que estaven implicats. 

Quines motivacions han duit a prendre aquesta resolució?
Les podíem reunir en 4. Una primera de tipus sanitària, aquest
Govern és conscient de la necessitat urgent de disposar de nous
equipaments hospitalaris i no endarrerir més la solució que fa
15 anys que està esperant la ciutadania. Canviar de projecte,
hagués suposat una demora com a mínim de 7 anys i és una
cosa que els ciutadans de les Illes Balears no es mereixen. Si el
Partit Popular no hagués abandonat un projecte de consens
l’any 2002, en aquests moments hi hauria un projecte molt
avançat.

La segona raó és de tipus econòmica. Totes les propostes
que no passaven per Son Espases duien al darrera un problema
econòmica important. Anar a un emplaçament diferent hagués
pogut suposar una despesa addicional d’entre 70 i 150 milions
d’euros, en funció de la nova ubicació. Evidentment aquest
Govern no podia suportar això.

La tercera era de tipus jurídica. Teníem clara la voluntat de
no demorar més l’hospital i atenent les...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. El temps s’ha acabat. 

Vol fer ús de la paraula? No.

I.6) Pregunta RGE núm. 2312/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a arguments definitius que han
fonamentat la decisió en relació amb la construcció del nou
hospital de referència.

La següent pregunta la formula la Sra. Maria Rosa Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta és molt senzilla, li
vaig dir en el debat d’investidura Sr. President que tendria més
problemes per la seva banda que per la nostra. Als 100 dies
d’aquest Govern ja s’ha pogut veure, en una de les decisions
més importants per als ciutadans d’aquesta terra, que és garantir
el seu hospital de referència, que és el mateix que garantir la
salut dels ciutadans. Aquesta decisió Sr. President, ha comptat
i segueix comptant amb els 29 escons del Grup Popular i de
l’Agrupació de Formentera. Però un pacte per la salut, no és un
pacte del silenci, malgrat que a vostè li agradés.

Avui resulta que la decisió més important que vostè
segurament prendrà aquesta legislatura, o de les més
importants, la té gràcies al suport del Partit Popular. Els seus
vots, amb Unió Mallorquina, sumen 23 escons i n’hi farien falta
7 més que li proporciona el Partit Popular per poder dur
endavant aquest hospital i la salut de tots.

Quins són els criteris que ha pres vostè en consideració per
prendre aquesta decisió, repetesc, important amb l’únic partit
de l’oposició?

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. President té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. Miri, jo crec
que els motius els acaba d’explicar molt clarament el conseller
de Salut i no responen a altra cosa que l’interès general. Una,
les fortes indemnitzacions que hagués suposat pel contracte que
vostès firmaren. Motius de caire jurídic. I que no podíem estar
7 anys més sense hospital. Aquests són els motius que per
motiu general ha pres el Govern de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antich. Sra. Estaràs té la paraula.
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LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 7 anys, les indemnitzacions,
l’interès general i els motius jurídics se sabien dia 25 de maig.
I vostè va anar a un míting a Son Gotleu a prometre justament
el contrari amb la mateixa informació.

(Alguns aplaudiments)

I ara resulta que vostè Sr. President té el “cor romput”, una
companya seva “destrossat”, un altre company “dol personal”.
No són vostès les víctimes, les víctimes són els ciutadans i els
malalts d’aquesta terra. Varen faltar a la veritat des del mes de
maig, aquesta informació la tenien. Varen voler fer sang
política i avui cauen i han caigut en la seva pròpia trampa. El
globus de la coherència s’ha anat desinflant Sr. President a
velocitat de vertigen. Es varen tirar a la muntanya amb
manifestacions tremendes, fins i tot agressions verbals al Partit
Popular. I varen fer una oposició des de la més absoluta
irresponsabilitat.

Avui paguen la factura d’aquesta irresponsabilitat política
i ideològica. S’estimen més una urbanització a menys de 300
metres, amb piscina, que un hospital de referència per als
ciutadans d’aquesta terra. El final és molt simple, el Partit
Popular li donarà suport a vostè en aquest hospital de
referència, perquè per damunt de tot hi ha l’interès general.
Però algun dia ens haurà d’explicar com funciona un pacte
sense confiança, un pacte sense credibilitat, o un pacte sense
lleialtat, però tots ben asseguts.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Antich té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. Miri Sra.
Estaràs, el cor només fa mal als qui en tenen.

(Alguns aplaudiments)

I li diré una altra cosa Sra. Estaràs, jo he pres aquesta
decisió precisament per no ser com vostès. Vostès arribaren al
Govern i retardaren l’hospital 7 anys. Jo no seré igual que
vostès, per interès general. I no seré igual que vostès perquè
això suposava pagar un caramull d’indemnitzacions i de bona
forma ens ho han deixat a aquesta comunitat autònoma per
poder pagar una sola indemnització.

I no seré com vostès perquè nosaltres prendrem mesures
perquè allà no hi hagi ni especulació i per tant, les finques que
hi ha al voltant formin part de la parcelAla hospitalària, o
estiguin protegides així com toca. I prendrem mesures per ser
totalment respectuosos amb totes les feines que s’hagin de fer

en matèria de patrimoni. Per tant, no m’ajunti amb vostès,
tenim dues formes molt diferents d’actuar Sra. Estaràs.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich. 

I.7) Pregunta RGE núm. 2296/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Miquel Fernando Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a regulació de la pesca
submarina a Eivissa i Formentera.

La següent pregunta la formula el diputat Josep Maria
Mayans. Té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Xerrant un poc de tot i per canviar,
també m’agradaria saber sobre un esborrany que es va
començar a fer-hi feina el novembre del 2005 sobre la
regulació de la pesca submarina a Eivissa i Formentera, hi va
haver un projecte d’ordre, tenc entès que està en el Consultiu.
M’agradaria saber exactament en quin estat de tramitació està
el projecte, o si ja hi ha una ordre en ferm.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per part del Govern té la
paraula la Sra. Amer.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, el Govern de les Illes
Balears està estudiant limitar i regular la pesca submarina a
aquestes zones d’Eivissa i Formentera. En tot cas allò que farà
aquest Govern és consensuar amb els consells insulars
d’Eivissa i Formentera, perquè com sabem tots l’Estatut
contempla que les competències són dels consells d’Eivissa i
Formentera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Amer. Sr. Mayans té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Presidenta. Sra. Consellera, jo li dic que es va fer
molta feina durant els anys 2005-2006, es va xerrar amb totes
les confraries d’Eivissa i Formentera, associacions de pesca
submarina d’Eivissa i Formentera i es va arribar a un principi
d’acord quant a dies per pescar dimarts, dijous, dissabte i
diumenge. Hi ha precedents a la reserva de Llevant de Mallorca
i Cala d’Hort d’Eivissa quant a dies.

Jo crec que és important. Jo li recomanaria evidentment, té
tot el dret de consultar-ho amb els consells insulars,
evidentment, però que ara que ho tenim encaminat, que ho
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tenim consensuat i enllestit a nivell tècnic, està informat també
el director i el tècnic de la seva conselleria, fos valenta i un
cosa que es va iniciar, que la gent vol, recordem que tan a
Formentera com a Eivissa els espais per bussejar són
impressionants, reconeguts internacionalment. Acabem la feina
i qualsevol consulta tècnica que me vulgui fer, sigui valenta, me
la pot fer i sobretot sigui valenta per aprovar aquesta ordre i
tendrà el suport de la majoria dels pescadors, les confraries i
associacions d’Eivissa i Formentera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Sra. Amer té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, és ben vera, varen
tenir tota la legislatura passada per preparar aquesta normativa.
Nosaltres des del Govern consideram que sí és molt necessària
aquesta norma, estam realitzant els estudis tècnics i jurídics en
aquest sentit per poder treure una norma adient.

Repetesc que les passes es faran conjuntament amb els
consells insulars, com pertoca. I repetesc que també
consideram des del Govern que s’ha de tramitar aquesta norma
a les zones delimitades. Per tant, vol dir que podria sortir una
primera norma per a Formentera i que després una segona seria
per a Eivissa, també amb els corresponents estudis jurídics i
tècnics perquè també sortís la norma, però amb la delimitació
d’aquestes zones.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Amer.

I.8) Pregunta RGE núm. 2307/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Lluís Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Pla estatal d'habitatge a les Illes
Balears.

La següent pregunta la formula el Sr. Josep Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, tots els presents crec
que estam d’acord en què l’accés a l’habitatge és un dels
principals problemes que tenim a les Illes Balears,
principalment els joves i com que suposam que vostè ja ha
pogut analitzar l’herència que ha rebut en aquesta qüestió. És
per açò que el Grup Socialista li vol formular la següent
pregunta. Quin és, a data d’avui, el nivell de compliment del
Pla estatal d’habitatge a els Illes Balears a l’exercici 2007?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carretero. Sr. Carbonero té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Carretero, el Pla estatal d’habitatge és el marc de
finançament que regula els objectius compromesos o
convinguts entre les comunitats autònomes i l’Estat. És a dir, és
la relació d’objectius que l’Estat finançarà a cada una de les
comunitats autònomes.

Actualment estam en el Pla 2005-2008 i hem superat el
programa del 2006 el 5 de maig. És a dir, el 5 de maig va
començar el programa del 2007. El comportament del pla a
finals del 2006 és un comportament que es pot dir molt bo a
nivell estatal. La majoria de les comunitats autònomes han
superat en escreix el 100% de compliment dels objectius del
pla i per tant, a nivell estatal s’està complint fins i tot anant als
fons de reserva d’eficàcia els objectius del pla.

Cal dir que la nostra comunitat autònoma, tot i que no va
tenir uns mals resultats, va quedar com havia estat també norma
els anteriors anys, el maig del 2006 a l’escamot de cua de totes
les comunitats autònomes a nivell de compliment.

En aquests moments vostè em demana en quina situació
estam. El darrer informe que tenim del Ministeri d’Habitatge és
aquest que està referit a 31 d’agost del 2007. El primer
quadrimestre de compliment del programa del 2007 estam a un
9,74% de compliment, la qual cosa si es projecta a tot un
exercici ens duria que a finals d’aquest exercici d’aquest
programa del 2007 estaríem per sota del 30% de compliment
dels objectius del Pla estatal d’habitatge. I la qual cosa és molt
baixa i jo diria que vergonyosa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

No havia acabat Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Me sap greu, vostè no, però el temps marca que sí.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies.
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I.9) Pregunta RGE núm. 2314/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nomenament del Sr. Fernández Terrés
com a gerent de l'IBISEC.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta la formula la Sra. Assumpta Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Sra. Presidenta, l’havia feta a la Consellera d’Educació i
Cultura. La puc fer...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, queda ajornada la pregunta fins que vengui la
consellera, si li sembla bé?

El lletrat em diu que està ajornada, així que serà en una altra
ocasió.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Molt bé. Gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 2318/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a inversió de l'Estat a les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta la número 10 és la que formula la Sra.
Aina Crespí.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta és una pregunta per al
conseller d’Economia i Hisenda Sr. Manera, perquè ens
expliqui davant la confusió sobre la quantia econòmica que
invertirà l’Estat a les Illes Balears amb el nou Estatut, si el
conseller ens pot explicar si realment existeix una xifra a
l’Estatut sobre aquesta quantia que ha d’invertir l’Estat a les
Balears. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Govern...

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Gràcies, Sra. Diputada. A l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears no existeix cap xifra concreta, ni ordinària ni
addicional d’inversió de l’Estat a les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sra. Crespí, vol fer ús de la paraula?
Gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 2302/07, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, relativa a endeutament de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

La següent pregunta la número 11, la formula el Sr. Gabriel
Barceló. Té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta va dirigida al
conseller d’Economia, Hisenda i Innovació. I ateses les
informacions que han sortit sobre distintes conselleries, tan del
pressupost propi com de les empreses, fundacions, instituts,
etcètera, en definitiva organismes autònoms lligats al Govern
de les Illes Balears respecte a les xifres d’endeutament de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, voldríem saber si des
de la conselleria tenen una xifra global d’aquest endeutament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Gràcies, Sr. Diputat. L’endeutament de la comunitat
autònoma, segons el darrer informe del Banc d’Espanya
corresponent al segon trimestre de l’any 2007 indica que
l’endeutament de la comunitat autònoma és en aquests
moments de 1.832 milions d’euros, als quals s’han d’afegir per
temes de consorcis, empreses públiques i fundacions 1.000
milions i escaig més, de manera que l’endeutament estaria en
aquest moment fregant els 3.000 milions d’euros. Això
significa una xifra, una ràtio del 3,5, passar del 3,5 sobre PIB
al 6,7, de manera que el deute de la comunitat autònoma s’ha
multiplicat per 2,5 en aquests darrers quatre anys. Aquesta és
una situació que colAloca la comunitat autònoma encapçalant el
nivell de deute de les comunitats autònomes.

Vull dir amb tota claredat que des del Govern no es
criminalitza el deute públic; el que es critica i se censura és la
forma d’absoluta imprudència financera com es va fer l’anterior
legislatura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera. Sr. Barceló, vol fer ús de la
paraula? No?

I.12) Pregunta RGE núm. 2315/07, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a renúncia del conseller d'Hisenda a 100
milions d'euros dels pressuposts generals de l'Estat.

Doncs la següent pregunta és la que formula el Sr. Francesc
Fiol i Amengual. Té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, va causar sorpresa, sincerament, estupor el alguns
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casos, incredulitat en altres, els mateixos socis del Govern
consideraren que l’espoli fiscal continuava, hi ha declaracions
molt clares respecte a aquesta qüestió, el dia que vostè va
explicar que en una reunió amb el Sr. Solbes havien acordat
que davant els 400 milions d’euros que li oferia vostès
consideraven que en bastaven 300 per finançar les inversions
en els pressupostos generals de l’any 2008. És a dir, que vostè
va explicar que renunciava a 100 milions d’inversions a la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs que ve.

Això va generar, insistesc, sorpresa a molta de gent, hi ha
moltíssimes declaracions: “Sorpresa del Bloc por la renuncia
a 100 millones de inversión estatal”, diuen els diaris del
divendres subsegüent que passàs tot això, i vostè
subsegüentment ha donat una explicació respecte al fet que no
es perden aquests recursos, aquests recursos es poden obtenir
en el futur... Jo no sé què hagués passat si l’anterior conseller
d’Hisenda hagués vengut d’una reunió de Madrid i hagués dit:
“No, hem parlat amb el ministre d’Hisenda, que ens oferia 500
milions, però hem dit que ens bastaven 400 milions d’inversió”;
no sé què hagués passat; ho sé perfectament perquè era en
aquesta cambra i conec la dinàmica en la qual estaven. 

Jo el convid, Sr. Manera, que amb més detall del que hem
pogut llegit pels mitjans de comunicació expliqui per què s’ha
produït aquesta actitud del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. 

(Alguns aplaudiments)

Sr. Manera, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Sr. Fiol, el conseller d’Hisenda no ha renunciat a un sol
euro de l’acord a què arribat a Madrid, un acord per a set anys,
acord al qual vostès no varen ser capaços mai d’arribar. No ha
renunciat a un sol euro de la inversió, que no finançament, de
la inversió que l’Estat ha de fer a la comunitat autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera. Sr. Fiol, vol fer ús de la
paraula?

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí. És possible que s’hagi arribat a un acord i hem demanat
que se’ns faci arribar aquest acord i el llegirem i l’estudiarem
amb molt d’interès, amb independència que aquest diputat
presentarà una interpelAlació per aclarir totes aquestes qüestions
que explica de caràcter pressupostari. 

Jo sí puc dir a la Cambra que en el darrer pressupost del
govern Aznar es varen transferir per a finançació a les Illes
l’1,6% del conjunt d’inversió que hi havia d’haver aquell any,
el 2003, és a dir 262 milions, i que per a l’any que ve parlam de
300 milions, per a l’any 2008, que són l’1,1 del conjunt

d’inversions que farà l’Estat a les Illes Balears, per tant menys
en termes proporcionals, naturalment, i en termes comparatius,
naturalment, que els que havien arribat en anys anteriors. 

És una ironia que es digui en aquesta cambra que nosaltres
no hem pogut arribar a acords amb l’anterior govern, una ironia
i un insult a l’anterior govern, perquè aquí s’han aguantat coses
increïbles. S’ha requerit el Govern, per exemple, perquè
finançàs determinades inversions que tenia compromeses i
l’assumpte no s’ha pogut arreglar fins que ha canviat el Govern
de les Illes Balears quan els deutes estaven contrets i els pactes
firmats. En definitiva, una actitud de càstig i de persecució.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. 

(Aldarull a la sala)

Sr. Manera té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Vegem, Sr. Fiol, el Govern de les Illes Balears ha arribat a
un acord signat amb l’Estat per 2.800 milions d’euros en set
anys, eh? Els darrers set anys, Sr. Fiol, els darrers set anys es
varen constatar en pressuposts generals de l’Estat 1.570 milions
d’euros. Els propers set anys l’increment serà superior al 80%,
amb acord signat i amb pressupost executat, no com passava
abans, on només s’executava el 80% del que en teoria havia
d’arribar aquí. Per ventura era una negligència de vostès, que
no controlaven massa bé les inversions que arribaven a les Illes
Balears.

Però a més li diré més coses. El pressupost significa, la
inversió de l’Estat significa en relació a l’any passat un
increment del 38% en termes absoluts, un increment del 38%,
sí, Sr. Fiol; i un 42% en termes per càpita. És la millor inversió
dels darrers deu anys, i si suma vostè -li ho repetesc per si no
ho ha entès- els darrers set anys 1.570 milions d’euros, els
propers set anys 2.800 milions d’euros, 300 més del que vostès
deien en aquest ball de xifres que han donat aquests darrers dos
mesos.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera.

I.13) Pregunta RGE núm. 2300/07, de l'Hble. Diputat
Sr. Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a obres a sa Costera.

La següent pregunta la formula el Sr. Bartomeu Vicens.
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EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, presidenta. Sa Costera, les obres de Sa Costera i el
projecte de Sa Costera són de gran importància per a aquesta
illa de Mallorca. Fa anys que estan en marxa les
infraestructures i les obres són abundants i són importants, i ens
agradaria saber en quin estat es troben actualment aquestes
obres i quan es preveu l’arribada concretament de l’aigua a
Palma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Sr. Grimalt, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel
Àngel Grimalt i Vert):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, les obres de Sa Costera en aquest moment estan ja
molt avançades i esperam, confiam que a finals d’any, principis
de l’any que ve pugui finalment donar-se per finalitzada
aquesta important infraestructura i que l’aigua arribi a Palma.

Com vostès saben és una infraestructura molt important
que, partint de Sa Costera, travessa amb una canonada
submarina fins al port de Sóller, llavors puja pel torrent de
Sóller, travessa la Serra de Tramuntana pel túnel i va cap a
s’Estremera i cap a Palma. Aquesta obra haurà tengut quan es
finalitzi un pressupost aproximat de 87 milions d’euros i
permetrà dur entre 10 i 15 hectòmetres cúbics d’aigua anuals a
Palma. Aquest volum d’aigua és molt important si tenim en
compte que representa una quarta part de tot allò que
consumeix Palma i la meitat de la producció de la dessaladora
de Palma. Per tant estam parlant d’una obra molt important que
permetrà millorar el subministrament de Sóller, de Fornalutx,
de Bunyola i de la badia de Palma.

Està en aquests moments pendent d’execució de línia d’alta
tensió que ha de dur l’aigua a l’estació de bombeig del port de
Sóller. Aquesta obra, la va autoritzar el Consell de Ministres
dia 20 de juliol per un import de 13 milions d’euros, i com que
aquest tram va soterrat segurament no estarà finalitzada aquesta
línia d’alta tensió fins al juny del 2008. En qualsevol cas
confiam que l’aigua es pugui rebre en període de proves a
partir de principis de l’any que ve i he de destacar que aquesta
serà la primera inversió important de l’Estat en recursos hídrics
a Balears des del anys seixanta, des que es varen fer els
embassaments de Cúber i el Gorg Blau. Per tant la veritat és
que des de llavors Madrid s’havia oblidat de les Illes Balears
i només aquests darrers anys amb aquesta infraestructura i les
dessaladores ens ha permès recuperar situacions absurdes com
era la del vaixell o la sobreexplotació dels aqüífers.

He de destacar que amb aquesta infraestructura, més la
interconnexió de xarxes, més les dessaladores, confiam que els
propers anys puguem garantir aigua de qualitat tant a Palma
com a tot Mallorca i planificar el futur hídric de Mallorca amb
confiança.

Per finalitzar jo crec que aquest govern finalitzarà aquesta
obra, però no només és mèrit d’aquest govern aquesta obra sinó
dels governs que l’han precedit, perquè la veritat és que ha estat
una obra molt llarga i que ha durat molts d’anys de planificació
i de tramitació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Vicens?

II. InterpelAlació RGE núm. 1692/07, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de reforma
integral de la Platja de Palma.

Doncs passarem al següent punt de l’ordre del dia, que és
la interpelAlació presentada pel Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Flaquer per un temps de 10 minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
la interpelAlació que avui presenta el Grup Parlamentari Popular
fa referència a un tema del qual pràcticament no caldria
explicar la seva importància. Estam parlant d’un projecte de
reforma integral d’una zona turística, de la Platja de Palma, i un
projecte que bàsicament pretenia en els seus orígens dues
coses: la primera, procedir a millorar de manera integral un
destí turístic madur, un destí turístic que podríem qualificar
com de primera generació i, a la vegada, que també era tan
important com el projecte concret de millora d’aquest destí, a
la vegada generar una capacitat de mimetisme a la resta de
zones turístiques que podríem veure que amb un projecte de
referència com aquest és possible millorar i garantir les
condicions de competitivitat de cara al futur de zones
turístiques creades i desenvolupades en els anys cinquanta i
seixanta.

De fet aquest projecte va ser un projecte pioner a nivell
nacional fruit d’un acord entre dos governs, el govern del Sr.
Aznar i el govern del Sr. Matas. Record perfectament la reunió
on el president Matas va poder convèncer en aquells moments
qui en aquells moments era vicepresident econòmic del
Govern, el Sr. Rodrigo Rato, perquè poguéssim crear un
projecte distint als projectes d’excelAlència, als plans
d’excelAlència, als plans de dinamització que s’havien fet fins
a aquella data, i que poguéssim fer qualque cosa més que una
simple operació de maquillatge a una zona turística. L’any
2004, en el mes de gener o febrer, si no ho record malament, es
va signar aquest conveni de colAlaboració entre les dues
administracions i es va constituir el consorci es varen constituir
els seus òrgans de govern i de funcionament.

En el mes de març de l’any 2004 hi va haver un canvi de
govern a Madrid, que vostès coneixen, i també coneix de
manera molt particular qui avui és conseller de Turisme del
Govern de les Illes Balears perquè formava part, en
representació del Consell de Mallorca, d’aquest consorci, i
coneix també que des d’aquell moment varen viure moments de
dificultats, moments de lentitud en la tramitació de les
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iniciatives que formaven part del consorci, i podem dir amb
rotunditat i claredat, Sr. Conseller, que avui encara vivim de les
primeres aportacions inicials que va comprometre el Govern
del Sr. Aznar el mes de gener de l’any 2004.

Hi ha hagut voluntat -no ho podia dir quan era govern, ho
puc dir avui des de l’oposició- hi ha hagut vocació per part del
govern de Madrid durant aquests darrers anys de paralitzar,
obstaculitzar i posar pedres a les rodes d’un projecte
importantíssim per a aquestes illes, i vostè, Sr. Conseller, n’ha
estat testimoni en primera persona. Vostè coneix perfectament
el temps, els mesos, per no dir l’any pràcticament que vàrem
tardar a poder modificar només els estatuts del consorci. Vostè
coneix perfectament el canvi de criteri de l’Administració
General de l’Estat a voler fer de l’urbanisme la pedra angular
del sistema de finançació d’aquest projecte. Vostè coneix les
reticències de l’Ajuntament de Palma en aquell moment i
coneix les reticències de l’Ajuntament de Llucmajor en aquell
moment, perquè crèiem que no podíem caure, creien aquests
ajuntaments, que no podien caure en l’equivocació de tornar a
fer caure sobre les esquenes de l’urbanisme l’únic instrument
de finançació de les actuacions d’aquest consorci. Però aquesta
va ser, i vostè la coneix també perfectament, l’exigència que
Madrid, el Sr. Raimon Martínez Fraile més concretament, va
fer des del primer dia: que la finançació havia de derivar de
l’urbanisme, que s’havien de consumir més metres quadrats
d’aquella zona turística per poder finançar el dèficit de serveis,
el dèficit d’infraestructures de la Platja de Palma i S’Arenal.

Amb un exercici que vostè també recorda d’intentar arribar
al consens -record perfectament que vostè era dels més
belAligerants en aquell moment davant l’Administració General
de l’Estat- dels que demanaven una major aportació i una major
finançació per part de Madrid, record i recordarà també vostè
perfectament com des del Govern vàrem intentar fer un exercici
de consens, un exercici per intentar que no es rompés aquest
consorci que era pioner i que volia ser referència a nivell
nacional, i que vàrem efectivament entrar dins aquesta
dinàmica del consorci.

Però avui, Sr. Buils, Sr. Conseller, ha canviat. Avui
nosaltres ja no som un obstacle ni a l’Ajuntament de Palma ni
al Govern de les Illes Balears. Avui hem pogut comprovar, hem
pogut constatar com factures de convenis reconeguts de les
residències per a persones majors s’han pagat ara en molt poc
temps, mentre que abans no es pagaven. Hem sentit fa molt poc
el conseller d’Economia i Hisenda, ara mateix en el torn de
preguntes, com ens reconeixia que ara les coses van molt bé ja
amb l’Administració General de l’Estat. Avui el Sr. Matas, el
Sr. Flaquer, el Partit Popular ja no són un obstacle per a aquest
conveni. Avui el Sr. Flaquer, el Partit Popular, ja no són, Sr.
Buils, cap excusa per no deixar de perdre ni un dia amb aquesta
qüestió. Avui vostè té l’oportunitat, avui és una oportunitat;
avui vostè té una oportunitat, que és la de dir que no podem
esperar més. Avui estan governant a Madrid, estan governant
a les Illes Balears, estan governant al Consell de Mallorca,
estan governant a l’Ajuntament de Palma. i l’Ajuntament de
Llucmajor el governa el Partit Popular però ja li puc dir jo que
no posarà cap problema amb el desenvolupament d’aquest
conveni.

Avui és el moment de posar fil a l’agulla, avui és el moment
de dir que no podem esperar més, avui és el moment de dir que
duim tres anys, tres anys, perdent un poquet -si em perdona
l’expressió- el temps i la llavor; avui és el moment que avui
vostè faci valer la seva capacitat de negociació, avui és el
moment; hi ha 101 actuacions consensuades per la societat
civil, totes elles quantificades, la gerència del consorci les té
perfectament quantificades. Avui és el moment perquè vostè
reivindiqui allò que en aquell moment creia que era just i que
estic convençut que avui encara creu que és just, que és la
necessitat que aquestes illes, que han estat motor de
desenvolupament econòmic d’aquest país, rebin o se’ls retorni
bona part dels beneficis i dels guanys que han proporcionat al
conjunt de l’Estat espanyol.

Avui és el moment de la seva oportunitat, Sr. Buils; avui és
el moment que faci valer el seu pes; avui és el moment que
aconsegueixi que en els pressuposts generals de l’Estat per a
l’any 2008, perquè, insistesc, hi ha mesures consensuades i
mesures valorades i quantificades -és ver que hi ha un concurs
urbanístic que s’ha de fer, que s’ha de continuar, però hi ha ja
en aquests moments actuacions que es podrien desenvolupar
demà mateix-, avui és el moment que vostè aconsegueixi que
els pressuposts generals de l’Estat de l’any 2008 duguin dins
les seves quantitats algun import específic i concret per les
actuacions derivades de la Platja de Palma.

Sr. Buils, li estic parlant de la seva gran oportunitat. Jo no
la vaig poder tenir, vostè la té i jo el vull ajudar, i vull ser
sincer, crec que és molt important, crec que està per damunt de
moltíssimes coses d’aquest parlament; crec que estam parlant
d’un interès general, de poder demostrar des de Mallorca, des
de les Illes Balears, que som capaços de demostrar al món com
és possible garantir les condicions de competitivitat futura
d’una zona turística de primera generació, d’una zona turística
madura, però per això ja hi no podem perdre més temps, ja no
hi podem posar més pedaços calents, és el moment dels
compromisos. Hi ha uns pressuposts al Congrés dels Diputats,
hi ha un període d’esmenes. Fins ara no hi ha cap partida
concreta ni específica més enllà de les que puguin resultar
ordinàries per a aquest projecte; no estam parlant d’aportacions
com les que han arribat fins avui i vostè ho sap, estam parlant
de molt més. 

Avui, Sr. Buils, vostè té una oportunitat. Si no l’aprofita
d’aquí a un parell d’anys vostè tendrà una gran responsabilitat,
la d’haver deixat en paper mullat aquest importantíssim
projecte.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Buils té la paraula.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Flaquer, permeti’m una petita
llicència, molt petita: si no sapigués els bancs que ocupa em
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semblaria que vostè havia passat a Unió Mallorquina
reivindicant a Madrid allò que fa tants d’anys que hem vengut
fent, i m’ha semblat per un moment, sincerament, sentir qualcú
del meu partit. 

Però no és avui el moment, no és avui el moment perquè fa
tres mesos que estam fent feina. Dins l’agenda d’aquest
conseller no ha deixat ni un sol moment de tenir la Platja de
Palma com a objectiu estratègic d’aquesta comunitat. És cert
que hem viscut plegats aquests tres anys la dinàmica del que va
ser el primer consorci, l’exigència en aquell moment del canvi,
sobretot per pressions o per necessitat del Sr. Martínez Fraile,
de l’Estat espanyol, cap a un consorci urbanístic; que vam viure
les reticències del traspàs de competències de totes les
administracions a aquest consorci i que coincidíem d’una
manera crec que sincera en el fet que no podia basar-se tota la
reconversió d’aquesta destinació madura en base a criteris
exclusivament urbanístics. 

Des del mes de juliol que vaig ser nomenat he tengut
l’oportunitat de reunir-me directament dues vegades amb el
ministre d’Indústria, Comerç i Turisme; de reunir-me amb la
secretària general de Turisme i amb el secretari d’Estat per tal
d’avançar en la possibilitat que l’Estat aporti fons de
finançament per a la reconversió integral de la Platja de Palma.
Que jo li diré més: que pens que les 101 propostes fetes són
positives però que hem d’intentar anar, si cal, més enllà; que
crec que pot ser un projecte bandera de tot el que siguin les
zones turístiques madures d’arreu del món però especialment
de l’Estat espanyol i que, per tant, aquesta reconversió no es
pot basar exclusivament en una operació de maquillatge o en un
pla d’excelAlència un poquet més avançat. I en aquest sentit sí
que li puc dir que és cert que encara no hi ha partides però que
hi ha el compromís, i pens exercir la meva força com a
conseller, que hi haurà fons i recursos per començar tot el que
és el pla de reforma integral. 

Al mateix temps li he de dir també que tot el que són els
calendaris que avui per avui ja estaven en marxa en el consorci,
el que ha estat el primer concurs d’idees internacional en aquest
moment està en marxa i que totes les administracions
implicades, els 17 membres en aquests moments, estan en fase
de nomenar els seus jurats i supòs que en les properes setmanes
tendrem, que s’ha presentat 19 empreses i que per tant,
paralAlelament a tota la reivindicació que puguem fer des de la
Conselleria de Turisme envers l’Estat central, no aturam el
procés que s’ha iniciat dins el consorci, com ha dit vostè, d’una
manera consensuada.

Hi ha una novetat també a la Llei de pressuposts de l’Estat
que pot ser una eina que ens ajudi en principi també, que és la
reconversió dins la Llei de pressupostos perquè puguem accedir
al fons financer de l’Estat per a la modernització
d’infraestructures turístiques. Sé perfectament que això
simplement són crèdits a interès molt baix, però pot ser una
primera eina, i que no aturarem en la necessitat de reivindicar
aquest finançament.

No obstant això jo sí que li vull agrair d’alguna manera que
hagi fet referència a tota la feina feta per les administracions,
però jo ja en aquell moment sí que vaig ser reivindicatiu a
Madrid, en el seu moment amb el govern Aznar i en el seu

moment amb el canvi de govern. Crec que és hora, i ho dic des
d’aquesta tribuna solemne, que l’Estat inverteixi per recuperar
tots els impostos que des de fa tants d’anys han invertit els
nostres empresaris i els nostres habitants, i jo ho faig d’una
manera tal vegada poc nacionalista: no serà una despesa per a
l’Estat, serà una inversió que produirà riquesa, que produirà
d’alguna manera més impostos que podrà generar aquest PIB
turístic del qual avui per avui encara quasi som líders.

De totes maneres els canvis produïts al Govern, la nova
direcció a la Secretaria General per part d’Amparo Fernández
dóna esperances que en aquests pròxims pressuposts l’Estat
inverteixi, inverteixi d’una manera decidida; que llavors pugui
recuperar una part en base a reconversions urbanístiques és
possible, però crec que el Govern d’aquesta comunitat ha de
liderar el fet que el capital privat a posteriori pugui entrar
d’una manera decidida dins el que és la reconversió de la Platja
de Palma. I el Govern també ho farà en base a altres criteris,
també; també en el seu moment farem les inversions no tan sols
de pressupost corrent sinó perquè aquestes obres, aquestes
remodelacions puguin ser una realitat el més abans possible.

De totes maneres vostè diu que fa tres anys que està aturat,
que fa tres anys que ha avançat d’una manera lenta. Jo crec que
en aquests moments tot el sector econòmic i social de la Platja
de Palma té un gran avantatge, i és que té una gran força social,
que està d’acord amb l’estratègia bàsica que s’ha de seguir, i
que per tant ens conhorta poder dir que aquesta feina d’aquest
temps també ha servir per ajuntar esforços de tot el sector
hoteler, el sector de serveis i el sector de veïnats. És una obra
que serà, com vostè sap, no a tres anys, és segurament una obra
de set, deu anys, i per tant en aquests moments aquest conseller,
abans de precipitar les passes sense amollar i sense tenir gens
de falta de força per reivindicar el que ens toca, pens que ho
hem de fer tan pausadament com sigui possible perquè la
reconversió de la Platja de Palma sigui una realitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Buils. Grups que vulguin intervenir? Pel Grup
Mixt té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La qüestió de la reforma de la
Platja de Palma ja fa anys que cueja sense que s’acabi de portar
a terme. Hi ha hagut diversos punts de vista sobre aquesta
qüestió i s’han anat realitzant propostes, articulant consorcis i
retornant sobre la qüestió de manera més o menys recurrent.
Hem pogut sentit, sigui com sigui, que el projecte anirà
endavant i que per tant sectors importants de la societat
mallorquina veuran resposta a les seves demandes. Hem d’anar
alerta de tota manera a concentrar-nos en projectes més o
manco vistosos i a perdre de vista que perquè el turisme vagi bé
fan falta moltes altres coses; una adequada política turística es
fa a través de molts aspectes: tenir cura del propi entorn,
mantenint els espais rurals, promovent la desestacionalització,
treballant estratègies per interessar els turistes per la nostra
cultura, etc. 

Però un dels problemes existents en aquests moments per a
la remodelació, perquè aquest conveni tiri endavant, és la
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manca del finançament que patim per part de l’Estat.
Efectivament les nostres illes tenen un greu decalatge fiscal
amb l’Estat que nosaltres consideram espoli fiscal i que així ho
hem manifestat públicament. Aquesta situació d’espoli fiscal
contribueix poderosament a dificultar molts projectes i aquest
n’és un més que les nostres illes han de poder dur endavant. 

Així i tot, malgrat tot, en aquest cas concret, però, ens
informaven els mitjans de comunicació de dia 1 d’octubre i ara
el Sr. Conseller de Turisme, el Projecte de llei de pressupostos
generals de l’Estat d’enguany inclou una iniciativa de
modernització de destinacions turístiques madures; és una bona
notícia i entenem, per tant, que com a mínim hi ha una
demostració de bona voluntat per part del Govern espanyol; per
poder dur a terme les reformes plantejades evidentment fa falta
una injecció de capital important per part dels òrgans centrals
de l’Estat, i així ens tornaran una mica d’allò que hi aportam
cada any sense poder tenir cap tipus de control sobre la caixa
central que redistribueix aquests diners. És evident que en una
àrea d’implantació hotelera tan vella com aquesta s’hi han de
fer unes importants inversions.

Des de la nostra perspectiva de compromís amb la
sostenibilitat, amb la racionalitat urbanística i amb uns espais
urbans més humanitzats, voldria fer encara una última
consideració: en fer una reforma d’aquestes característiques,
amb la importància i el cost que suposa, s’ha de garantir que es
faci amb uns criteris urbanístics més racionals dels que hem
patit fins ara. La remodelació pot ser una bona ocasió per
treballar en edificacions que es duguin a terme, d’acord amb
criteris com ara l’estalvi d’energia i l’aplicació d’avanços
científics a la gestió dels nous espais urbans. La remodelació,
així mateix, s’ha de dur a terme amb un diàleg constant entre
totes les parts implicades, amb el màxim d’aportacions fetes en
positiu als nous projectes i amb una planificació eficaç des de
tots els òrgans competents en aquesta qüestió.

Cal tenir en compte, finalment, que a la zona de la Platja de
Palma no només hi habiten sempre temporalment grans
quantitats de turistes, sinó que també hi tenim residents de tot
l’any, persones que hi viuen de manera permanent i per tant
hem d’aconseguir d’harmonitzar l’activitat turística amb els
màxims estàndards de qualitat de vida per als residents, per a
la gent que hi viu tot l’any.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, té la paraula el Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Presidenta, senyores i senyors diputats. Ja el Pla de
reforma integral del 2004, quan es va firmar el Consorci de la
Platja de Palma, preveia tota una sèrie de mesures per
modernitzar una zona madura, i jo diria clàssica, dins les Illes
Balears. Fins i tot el Pla Territorial de Mallorca concretament
té una àrea de reconversió dedicada, precisament, a la Platja de
Palma i a s’Arenal. La finalitat d’un i de l’altre és gestionar
amb la colAlaboració econòmica, tècnica i administrativa de tota

una sèrie d’entitats. Jo crec que és bo del punt de partida i tot
el que ha passat aquests anys, la colAlaboració i la participació
de totes i cadascuna de les administracions; la colAlaboració i la
participació de cadascun dels governs que han estat distints,
tant a l’Estat central com ara a aquest país, però que tots han
participar a impulsar aquesta reforma integral. El seu objecte és
evident que és la millora i l’embelliment.

Dos anys després, creim, des del Grup d’Unió Mallorquina,
un pas important perquè aquesta reforma fos eficaç i fos
executiva, és la transformació, en efecte, com recordava el Sr.
Flaquer, en un consorci, però en un consorci urbanístic, perquè
la seva dinamització i la seva execució és molt més fàcil, es
facilita moltíssim amb aquest tipus d’administració.

Es firma també un nou conveni el 2007, és a dir que el tema
no ha estat aturat, ha estat llarg, la veritat és aquesta, però no ha
estat aturat, i aquest nou conveni dota de majors competències
en matèria urbanística.

Els recursos econòmics del consorci es fixen preferentment
en la cessió de terrenys, però s’ha dit aquí i és bo recordar-ho
que qualsevol reconversió territorial, qualsevol reconversió de
sectors industrials, etcètera, que s’hagi fet no basta de vegades
amb els intercanvis d’aprofitament, sinó que basta recordar la
reconversió minera, la reconversió siderúrgica, s’han fet també
amb promoció, amb ajudes del Govern central. S’ha dit aquí,
i és bo recordar-ho, que aquesta comunitat autònoma ha estat
i és molt generosa amb el Govern central, que ha estat una
pionera precisament en matèria turística, i estaria bé que per fer
reconversió, que per fer transformació de destins turístics
obsolets, també arribassin fons. Què no seran suficients? Hi
estam tots d’acord i crec que també el Pla territorial dóna
instruments per poder actuar amb contundència.

Es va constituir el 2006 una comissió de seguiment, amb
polítics i empresaris, sindicats, residents, etcètera, i crec que
també és molt bo venir seguint aquesta participació, aquest
diàleg amb els distints sectors, com recordava el conseller. S’ha
fet un pla de treball entre tots, es ve seguint aquest pla de
treball, s’ha convocat un concurs internacional, s’han executat
obres i s’executen obres de moment per 336.000 euros; es
realitzen obres concretes ja, no en abstracte, sinó concretes,
obres de condicionament del local cedit per l’ajuntament, d’una
plaça, etcètera.

Voldríem ressaltar aquí el tema del concurs internacional,
crec que el concurs de maig del 2007, i que segons els
calendari que es té previst es resoldria dins la primera setmana
de febrer, dóna, vulguem o no, una empenta important i
mediàtica cap a l’exterior per conèixer una iniciativa que pot
tenir conseqüències a nivell internacional. Les obres, la veritat
és que nosaltres som optimistes, s’ha continuat el (...) de
circumvalAlació i s’ha acabat; el projecte de plaça pública, i està
acabat; les dependències municipals seran finalitzades en breu,
i l’obra de millora de l’enllumenat públic també està acabada.

Hi ha altres actuacions, s’ha fet referència també pel Sr.
Flaquer, quant a les 101 propostes, a les quals, des del Grup
d’Unió Mallorquina donam total i absolut suport, i volíem dir
aquí que el grau d’execució dels pressuposts a data 30 de juny
és bastant optimista, ens acostam al 50% en despeses de
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personal, al 40 en béns corrents i de servei i prop del 25 en
inversions reals. El saldo avui, a 28 de juny, és un poc més d’1
milió d’euros, i demanaríem aquí que aquesta feina per a les
inversions s’acompleixi al cent per cent dins els pressuposts del
2007.

Volem encoratjar des d’aquí a fer aquests esponjaments,
aquests equipaments, aquestes iniciatives turístiques de qualitat
i que s’han fet en tot moment amb un consens amb tot el sector
i, a la vegada, recordar que parlam d’un pla modest
d’embelliment, ve a ser com a un Pla Mirall, però que si
realment després, no és una qüestió d’un any ni de dos, però
que si realment es vol fer una reconversió seriosa, potent, s’ha
d’anar planificant i s’hauran d’emprar recursos del Govern
central i intercanvis d’aprofitament, perquè es podrà ser molt
més ambiciosos. Però això sí, creim que val la pena fer-ho
pujant esglaó per esglaó. Demanam idò que tant el Govern
central com el Govern d’aquí s’impliquin en aquesta
reconversió de zones turístiques; pensem que la Platja de Palma
és coneguda a Balears, és coneguda a Espanya i donat els grans
sectors, la gran població estrangera que ens visiten, si es fes un
programa potent de reconversió territorial seria capdavanter,
seria avantguardista a tota Europa, perquè vulguem o no
Espanya és, i Balears, una potència a nivell avantguardista del
turisme, el que es faci aquí també serà una avantguarda, també
serà avançar-se a les circumstàncies en tots aquests mercats i
aquests destins turístics que estan (...).

Per tant, tenen tot el nostre suport i els encoratjam a seguir
per aquest camí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Pel Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller, bé el Sr. Flaquer el primer que també li
demanava, nosaltres també ens hi sumarem, crec que és bo que
en aquest sentit anem plegats, que vostè afirmi en aquesta
tribuna: no podem esperar més; nosaltres també deim aquesta
frase textual, perquè serà bo que tots hi coincidim. De fet,
aquest consens en el que no puc estar molt d’acord en què
estem posant fil a l’agulla, com a mínim tal i com ha estat
expressat, perquè de fils i d’agulles en aquest tema de la
reconversió n’hi deu haver moltes de posades durant molts
d’anys i que cada vegada es diu: a la fi ja l’heu començat. I crec
que això convé recordar-ho, perquè des de fa anys, i jo estic
d’acord que hi ha hagut una avantguarda a nivell turístic, fins
i tot de regulació, en els anys vuitanta, els anys noranta i que
segurament en el segle XXI es perd bastant, per ventura la
darrera llei va ser la del 2001, després no sé si hem estat prou
avantguarda.

Jo li demanaria, per exemple, una valoració de les
actuacions de reconversió del 2003-2007 per tenir una idea del
context en el qual ens movem de veritables actuacions de
reconversió, perquè el consens a fer-ho sí que ja el tenim, a

esponjar; que falta qualitat; a intentar a les zones madures i
massificades resoldre-les, el que no sé és si hi ha o hi ha hagut
fins ara una línia per dur-les a terme suficientment. En aquest
cas, vostè té una gran responsabilitat i és que efectivament en
aquesta legislatura, entre tots, i és molt bo que sigui amb el
conjunt de tota la cambra i de totes les forces polítiques, la
duguem a terme.

La primera gran proposta, que crec que existeix des de
principis dels anys noranta i que es concreta en el POOT del
1995 sobre la Platja de Palma, em fa la impressió que està
bastant oblidada, perquè hi ha tota una radiografia i hi ha totes
les propostes plantejades, fins i tot hi havia el Palau de
Congressos, si vostès se’n recorden, prevista; però d’ençà de la
comissió de seguiment, deu ser la del 2001, me pareix recordar
que és la darrera de POOT, a la qual vaig tenir el gust
d’assistir, no se n’ha tornat a crear cap, i s’ha viscut d’esquenes
a un instrument útil, insuficient, però interessant, com el POOT.
El Pla especial de la zona, com se sap, no està redactat, i veim
amb expectativa i amb interès que ara es faci aquest pla de
reconversió, aquest concurs d’idees, que també esperarem amb
molt d’interès perquè, com a mínim, serà el que més s’hi
semblarà. No serà el Pla de reconversió territorial del Pla
Territorial de Mallorca, no serà el Pla especial del POOT, serà
una cosa que sorgeix del conveni, benvinguda sigui; a mi
m’agradaria més una cosa més articulada, que les coses que fa
vint anys que pensam les arribéssim a articular tal i com les
pensam, però bona sigui si arriba a bon port.

Per tant, nosaltres pensam que sí que s’hi ha de reconduir,
no en la línia que diu el Pla territorial, en això tenim una
discrepància cordial amb el Sr. Vicens, que n’apunta,
evidentment vostè sap que l’única ART que hi ha dins aquesta
zona, que és la 8/12, preveu un augment de 2.700 places
hoteleres, no ens pareix que sigui una fórmula interessant, molt
menys que la 10/9 n’aporti 1.000 més o que la 8/13 n’aporti
gairebé 3.000 més dins la mateixa zona. Crec que la
reconversió ha de partir d’un increment zero de places, no
només residencials, com apunta les diferides, també turístiques,
perquè és el que intentam resoldre i és el que intentam afrontar.

Un problema que té la zona, i tots ho coneixem, és que s’ha
fomentat, i els darrers anys, després d’haver estat detectat,
encara més, el tema de l’increment residencial i per tant la
conversió en un nucli de població de sa platja. Això ha estat
fomentat, després de totes les anàlisis que s’hagin pogut fer els
anys vuitanta, els anys noranta, aprovades amb grans consensos
o amb crítiques, això s’ha mantengut. I això crec que durà a una
dificultat afegida, però que s’haurà de cercar la fórmula
evidentment, el que no es podrà és negar la realitat. En aquest
sentit, insistir a passar places turístiques a residencials crec que
tampoc no seria una solució per afrontar bé els problemes que
tenim.

S’ha parlat del tema del finançament, jo crec que és clau i
tots hi hauríem de ser; es va apuntar a informacions
periodístiques que hi havia 1.000 milions d’euros de Madrid,
de llavors ençà aquest titular de premsa es va esvair com el
fum, i jo li demanaria quants milions s’han gastat d’aquests
1.000 milions d’ençà del 2004 dins el Consorci, o dins la Platja
de Palma, jo crec que quedaran en números molt de mida
humana desgraciadament. I aquests arguments que s’havien
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apuntat que les grans reconversions navilieres, de construcció
de vaixells, nosaltres ho visquérem amb el calçat, a Inca som
ben conscients que va ser Hisenda, precisament, la Seguretat
Social qui tanca les empreses de calçat a Inca; per tant, també
necessitam una empenta i una gran complicitat de l’Estat en una
reconversió del gran tema turístic que és realment pioner o un
gran element de riquesa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Vagi acabant.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Vaig acabant, Sra. Presidenta. Nosaltres preferiríem que les
mesures econòmiques ens conformaríem amb el concert
econòmic; creim que Madrid n’hi ha d’aportar dels seus, però
si ens deixàs els nostres jo m’atreviria a afrontar l’operació de
la Platja de Palma, em conformaria, però, com a mínim, ja que
ens té tancats realment en una situació financera inacceptable,
com a mínim que en posi.

Sobre les mesures, donar-hi suport. Jo n’hi afegiria algunes:
Ses Fontanelles té la solAlicitud d’incorporar aquesta
reivindicació dins la mesura 102, jo crec que estaria molt bé. I
sobretot que tengui molt present aquesta gran idea força que
s’ha plantejat al principi, recuperar identitat, la identitat és un
atractiu, la despersonalització no ho és.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, i per tant el que demanaríem és
que tengui present que és una zona d’un país i no un decorat
turístic la Platja de Palma i confiam que així afronti aquesta
reconversió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra.
Crespí.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
intervenció. Des del nostre grup parlamentari tenim molt clar
que un dels objectius econòmics més importants de la nostra
comunitat autònoma passa pel sector del turisme, som una
comunitat autònoma on el pes del turisme és manifestament
molt important. Així, si mirem els darrers resultats a Exceltur,
Impactur a les Illes Balears 2006, i analitzem els principals
indicadors econòmics, ens trobam amb un sector que representa
el 48% del PIB, on el 32%, aproximadament, dels treballadors
treballen al sector del turisme; on el punt d’exportació de
serveis és el 83%; inversions, un 21%; despesa pública, un
15%; imposts generals, un 47%.

El turisme, en si mateix, com a motor econòmic de la nostra
societat, a més de produir beneficis directament, els produeix
indirectament a una sèrie de sectors, com generador de llocs de
feina a nivell d’empreses de tecnologia, de comunicacions, (...)
legals, fiscals, etcètera. Un tema tan important com és el
turisme i, com sabem, amb una rellevància econòmica tan gran
no es pot dur sols endavant des del Govern o des de les
administracions, necessitam el consens i el suport de tots els
sectors implicats i fer feina tots en la mateixa línia. Això mateix
és el que comentava una de les ponències de la passada edició
(...) del 2007, on, parlant de l’impuls en destí turístic,
s’afirmava que era molt important la coordinació entre el sector
públic i privat, i sumar esforços per obtenir un resultat.

Els objectius turístics marcats per aquest govern i que
nosaltres, des del grup parlamentari, li donam tot el suport, són,
entre d’altres, l’impuls d’una activitat turística amb un constant
diàleg entre tots els sectors i una aposta clara pel sector hoteler,
el turisme hoteler. A més, donar prioritat a iniciatives
generadores d’ocupació, desestacionalitat, qualitat,
diversificació, promoció, i no afavorir canvis d’usos generals
hotelers a residencials. I davant tot això, donar prioritat a
l’esponjament de zones turístiques madures saturades i a la
creació de nous i moderns equipaments, tal i com ara parlam de
la Platja de Palma. Pretenem donar prioritat a iniciatives
turístiques de qualitat amb fons del tot inclòs. Es vol fomentar
la diversificació d’activitats turístiques, no solament del turisme
de sol i platja, el qual evidentment és la nostra forma de turisme
més important, però sí cercar altres formes de turisme com el
cultural, el gastronòmic, congressos, natura, esports, etcètera.

Tornant al que es va ahir en el 2007, el que s’ha de cercar
són característiques diferenciadores i rellevants d’un destí i
potenciar-les; la reconversió de zones turístiques madures;
l’extensió de plans de dinamització turística; cercar el
finançament del Govern estatal per a la colAlaboració amb el
finançament d’accions com les previstes, per exemple, a la
Platja de Palma.

La reforma de la Platja de Palma i la creació d’aquest
consorci perfila realment una mostra de com amb la
coordinació de tots els sectors implicats es pot emprendre una
acció de tal dimensió. Parlam de sectors com els hotelers,
comerciants, restauradors, sales de festes, població local,
sindicats, majoristes de viatges, agències de viatges, clubs
nàutics, on tots cerquen, des d’una perspectiva sectorial, la
millora d’una zona turística ja madura.

Un poc com han dit els que m’han precedit és com es va
arribar a la creació d’aquest consorci el qual, bé, ara obviaré,
però evidentment, el punt important que és el de recursos
econòmics del Consorci que van quedar fixats a la clàusula
cinquena d’aquesta conveni, tal com ha explicat el Sr.
Conseller, estan en marxa tant a nivell de l’Estat com a la
comunitat autònoma, i tal com va comentar l’altre dia el
ministre de Turisme.

També molt important dins aquest Consorci és la creació de
les 101 més una recomanacions per part de la societat civil, i
fruit d’aquest treball és crear la Comissió de seguiment del pla,
que és la proposta 101, que es va constituir oficialment el 2006
i sobre la qual s’han anat mantenint reunions. La Junta Rectora
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del dia 23 de gener del 2007 estableix unes accions prioritàries
per a aquest anys, com ha estat el concurs internacional d’idees
per a la definició del pla director i, tal com ha dit el conseller,
ja hi ha propostes presentades. Aquest concurs el que pretén és
l’elecció d’una idea que el que farà serà fomentar i la creació
d’una zona turística dinàmica i avançada, perdó.

Una altra cosa que volia comentar és que, tal com ha dit el
Sr. Vicens d’Unió Mallorquina, hi ha tota una sèrie d’accions
ja iniciades en aquest 2006, les quals no repetiré, com és
Bulevard, la plaça pública, etcètera, en què s’ha creat una
oficina de turisme. Les inversions per a les infraestructures del
2007, que seran la finalització d’aquest projecte de plaça
pública totalment, el qual s’ha acabat dia 3 del 2; obra de
millora de (...) de les antigues dependències municipals, obra
de millora de l’enllumenat públic.

Altres accions que s’han realitzat durant aquest període del
Consorci ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Crespí.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Sí, tres punts. Son els estudis de treballs tècnics, activitats
de promoció i participació a cursos i jornades.

Com a conclusió i des del Grup Parlamentari Socialista,
pensam que la conselleria du una bona línia de feina, des del
consens, de transparència i de coordinació de tots els sectors.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Crespí. Té la paraula el Sr. Flaquer, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Voldria en primer lloc agrair el to de tots els intervinents, de
tots els representants dels distints grups parlamentaris i també
les explicacions que ha ofert el conseller de Turisme sobre
aquesta interpelAlació. I amb el millor to i amb el millor ànim,
fer una sèrie de matisacions i d’aportacions a la seva
intervenció.

Vostè diu que fins i tot és possible superar les 101; jo crec,
Sr. Conseller, que si aconseguim fer les 101 ens donarem tots
més que per satisfets i per tant anem a intentar centrar els
esforços i anem a intentar centrar els objectius. I el primer
consell que li donaria és que crec honestament, i avui li diu, a
més, a unes declaracions a un mitjà de comunicació, jo crec que
encertadament el president d’una associació empresarial, que
ens estam equivocant d’interlocutor; jo crec que l’interlocutor,
coneixent els pressuposts, com conec, de la Secretaria General
de Turisme, no pot seguir sent ni el ministre d’Indústria ni la
secretària general de Turisme. Si nosaltres volem fer un
projecte pioner, un projecte de referència, un projecte pilot a

nivell nacional, hem de tenir la complicitat del vicepresident
econòmic del Govern. Jo conec els pressuposts de la Secretaria
General de Turisme i en aquests pressuposts hi ha poc espai
més que per a la promoció i per als plans de dinamització els
quals vostè coneix ja tant bé com jo. Per tant, haurem de tocar
una altra porta.

La modificació de la Llei de pressuposts generals de l’Estat,
Sr. Buils, esper que no l’hagin enganyat, com veig que per a mi
han enganyat la representant del Grup Mixt d’Esquerra
Republicana de Catalunya; això i res és el mateix, i vostè ho
sap, vostè ho sap perfectament, l’únic que s’ha fet és, ara que
ja no governam nosaltres, i vostè també ho coneix això,
acceptar una esmena que vàrem presentar nosaltres però que no
ve a resoldre el problema de la finançació. El FOMIT, aquest
tema puntual que vostè comenta, l’únic que permet és que els
ajuntaments puguin demanar uns crèdits i que el Govern de
l’Estatut els subvencioni un petit percentatge del tipus
d’interès, minúscul. I l’únic que permetrà això és que
l’Ajuntament de Palma o l’Ajuntament de Llucmajor es puguin
endeutar, però doblers de Madrid zero, de zero, de zero, i vostè
ho sap. Per tant, esper que no l’enganyin a vostè com pareix
que han enganyat la diputada d’Esquerra Republicana de
Catalunya, la qual ara, precisament, ja no és aquí, supòs que
només li deu interessar el que ella diu i no el que després
expliquen la resta, això és el que li interessa la reforma i
rehabilitació integral de les zones turístiques.

I vull insistir, i vostè ho coneix perfectament i sap que en
aquest sentit estic carregat de raó, l’urbanisme va ser sempre
una exigència de Madrid i vostè ho sap. El consorci inicial,
quan el vàrem firmar amb el Sr. Rato, no parlava de
l’urbanisme, va ser una exigència del Sr. Martínez Fraile, la
qual no s’ha modificat fins ara. La que vos fer que la finançació
principal d’aquest projecte sigui o derivi de l’urbanisme. Creim
que és un error, a altres bandes de l’Estat, quan hi ha hagut una
reconversió naval, quan hi ha hagut una reconversió minera,
quan hi ha hagut una reconversió de drassanes no hi ha hagut
la necessitat de l’urbanisme, l’Estat ha posat els doblers damunt
la taula i ha cooperat amb aquesta reconversió. Per tant que no
ens enganyin tampoc en això, que no es faci sobre l’urbanisme
l’instrument principal de finançació d’aquest consorci.

I no hi ha més excuses, tenim 101 mesures quantificades,
valorades; poden començar demà mateix aquestes mesures.
Volem compromisos concrets, Sr. Buils, el Sr. Antich ha
d’aconseguir compromisos concrets per als pressuposts
generals de l’any 2008, no hem d’anar a esperar més, els
pressuposts generals de l’any 2008 demostraran si efectivament
hi ha compromisos i voluntats concretes del Govern de l’Estat
de finançar la reforma integral de la Platja de Palma, i avui no
hi són.

Vostè em diu que he tengut una intervenció fregant el
nacionalisme; és igual, s’oblidi de mi, jo estic a l’oposició, jo
ja no puc ser un obstacle perquè Madrid no pagui això, ara ja
no governa el Partit Popular, ara ja no governen el Sr. Matas i
el Sr. Flaquer, governa el Sr. Antich amb els seus socis; que
posin doblers damunt la taula en els pressuposts del 2008, no
hi ha excuses que valguin. Vostès, com a membres d’Unió
Mallorquina dins aquest govern, tenen una gran responsabilitat,
li he dit abans, una gran oportunitat però també una gran
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responsabilitat; vostès varen governar amb el Partit Popular, en
el govern una sèrie d’anys, com a consellers del Govern amb un
partit que governava a Madrid que era el Partit Socialista, avui
la situació allà on vostès han tornat al govern és única, no s’ha
produït mai, vostès són dins un govern i amb un govern a
Madrid del mateix color polític, no hi ha excuses que valguin,
no tenim cap excusa per poder oferir als ciutadans.

Vostè, Sr. Buils, supòs que amb el suport del Sr. Antich, ha
d’aconseguir, sense més excuses, sense més dilacions, sense
més retards que no es poden ja justificar, que en els pressuposts
generals del 2008, i així li presentaré a la moció que presentaré
subsegüent a aquesta interpelAlació, hi hagi compromisos
concrets i no pedaços calents, i no pedaços calents, Sr. Buils,
...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

... i no pedaços calents, compromisos concrets, importants,
els quals demostrin el compromís de Madrid i del Partit
Socialista amb la millora i la reforma de la Platja de Palma.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. En torn de contrarèplica, té la
paraula el Sr. Buils.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats. Sr. Diputat, quan
jo li dic que volem anar més enllà del 101 és, perquè com vostè
també coneix, és 101 més 1, era el compromís que tenia tota la
societat civil i empresarial que no fos una proposta tancada,
sinó que anàs fins i tot més enllà. I també amb el mateix to, que
crec que és important perquè, a més, crec que hem de mantenir
aquesta unitat cap allà on volem anar, i serà molt interessant
mantenir aquesta unitat d’acció.

No em cauran els anells perquè des de la conselleria, vostè
diu: vostè ara ja no és obstacle; he hagut de mantenir, jo seguiré
reivindicant a Madrid el que feia quan era representant del
consell i ho faré des del Govern siguin quin sigui el color que
tengui el Govern de Madrid, perquè és de justícia, perquè és
estratègic per al sector turístic i per al sector econòmic, per a
tota la societat de les Illes Balears que els compromisos
assumits pel secretari d’Estat que això serà una bandera, i cit
textualment la frase que em va dir, una bandera i referent a
nivell estatal, s’acompleixi.

Però vostè ja ha coincidit, no sé si vostè com a conseller,
amb governs del mateix color, el Partit Popular aquí i el Partit
Popular allà, tampoc van ser millors els temps, a nivell de
finançament no van ser millors. Vostè diu que tenc una
oportunitat i una responsabilitat, té raó, i jo assumesc
l’oportunitat i la responsabilitat, no que el 2008 pugui o no

pugui haver-hi, sinó que el projecte tiri endavant i que hi hagi
finançament de Madrid. Dins l’any que ve firmarem un conveni
plurianual on hi haurà fons estatals per a la reconversió de la
Platja de Palma.

I estic d’acord amb vostè que no es pot basar directament o
exclusivament en criteris polítics, en criteris urbanístics, perdó,
que la comunitat, l’administració, el consorci ha d’impulsar i
liderar el projecte de la Platja de Palma, el qual va molt més
enllà d’una reconversió -hi ha el Sr. Alorda, sí-, territorial, o
d’increment de places, però que el Pla territorial sí que ens
dóna un suport important de cara a segons quines mesures, que
pot tenir una part del finançament d’aquest Pla integral de
reforma. I estic convençut que el president del Govern, com
així ho ha expressat i s’ha reunit amb tots els representants,
també de la comissió de seguiment, és conscient del gran
moment estratègic que tenim per tirar i impulsar aquest pla
endavant. Jo li assegur que mentrestant hem procurat que totes
aquelles coses que podien ser positives no aturar-les, però que
hem fet el “téntol”suficient per alçar el cap per anar un poc més
enllà en el que fa referència al finançament.

Me permeti simplement recordar que el president Matas, en
el seu moment, va dir: si no ho finança Madrid, ho finançarà la
comunitat. Jo li puc assegurar que aquest projecte és prou
estratègic com perquè el tirem endavant. Els recursos,
procurarem que siguin tots els possibles d’allà on han de venir,
d’allà on hem pagat els imposts durant tots aquests anys i d’allà
on d’alguna manera ja hem aportat riquesa suficient, però que
si no, el Pla estratègic de reforma integral de la Platja de Palma
també es durà endavant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Buils.

III. Moció RGE núm. 2218/07, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a futur hospital de
referència de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 1703/07.

Arribats a aquest punt, passarem al següent punt de l’ordre
del dia que és mocions i la primera d’elles és la presentada pel
Grup Parlamentari Popular. La defensarà la Sra. Castillo. Sra.
Castillo, té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Ja ho
sabem, avui ja sabem que a la fi el Govern, millor dit, el
president Antich ha pres una decisió, ja era hora, decidir
l’execució de les obres de l’hospital de referència al solar de
Son Espases. S’ha pres una decisió pensant amb els ciutadans
i no amb les reivindicacions dels partits minoritaris; així ho
vàrem demanar des del Partit Popular i per tant volem donar
l’enhorabona al president, als que li han donat suport. Però
sobretot volem donar l’enhorabona a tots, perquè hem acabat
aquest serial, el qual crec que és prou important, hem acabat el
serial al qual ens tenien sotmesos des del govern d’esquerres,
que no és poc.
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Enhorabona a tots també, perquè amb tres anys tendrem un
nou hospital de referència el qual incorporarà millores realment
importants, a una tasca que al dia d’avui ja és extraordinària per
part dels professionals sanitaris i que, a més, suposarà un avanç
molt important en l’atenció sanitària. I ho he de dir, amb una
millora important, impulsada des de la legislatura anterior amb
un increment del 60% del pressupost. Sé que em diran que
venim a presumir del que hem fet, no, és que és així: es va
incrementar el pressupost sanitari un 60% i això va fer possible
dur endavant tres nous hospitals els quals tots coneixen,
incorporar noves prestacions, com l’atenció bucodental infantil,
de majors, garantia de demores, etcètera. Doncs aquest hospital
de referència nou el qual en tres anys estarà fet vendrà a
incorporar-se a aquest paquet de mesures de millora de
l’atenció sanitària i, en definitiva, a millorar la qualitat de vida
dels nostres ciutadans.

Però també vull donar l’enhorabona a tots perquè finalment,
i això és seriós, senyores i senyors diputats, ha triomfat la
coherència i la responsabilitat política, la veritat amb
majúscules sobre la mentida i la demagògia. I en definitiva,
perquè hem acabat, o això esper, amb una manera de fer
oposició gens oportuna; esper que tots haguem après aquesta
lliçó, li deia a la consellera de Serveis Socials que no s’enfadàs
amb mi pel que li he dit, jo he hagut d’escoltar coses molt
pitjors, insults fins i tot cap a la meva persona i cap als meus
companys els quals ara es demostren que eren injusts. Per tant,
enhorabona perquè esper que això sigui una lliçó per a tothom
i que comencem de ver a fer les coses que ens pertoquen a tots,
des del Govern i des de l’oposició, però des de la
responsabilitat i des de la coherència.

I també esper que amb l’aprovació d’aquesta moció, la qual
casualment es discuteix uns dies després d’haver pres aquesta
decisió per part del president, doncs amb aquesta aprovació
puguem tancar efectivament i definitivament un debat que no
ha aportat res als ciutadans i en canvi sí que crec que ha restat
bastant credibilitat a la classe política, a tots els grups polítics.
Es tracta que surti endavant aquesta moció, on es diu, ni més ni
menys, el que ja va dir el president Antich el passat divendres;
es tracta de rebutjar la reforma de l’actual hospital de Son
Dureta, perquè es faria d’esquena al sector i amb gens de
consens social; seria també aprovar que es reprenguin les obres
al solar de Son Espases i que amb tres anys estigui acabat
aquest hospital. Vostès em poden dir: ja està presa aquesta
decisió; i és cert, però amb l’aprovació d’aquesta moció
posarem de manifest que el 90% pràcticament d’aquest
Parlament està a favor de continuar amb aquesta opció. El
president Antich, amb el Grup d’Unió Mallorquina i, com deia,
na Rosa Estaràs, la presidenta del Partit Popular, amb els 29
diputats del Partit Popular. Si som coherents avui demostrarem
que efectivament aquesta decisió és la que interessa i que, a
més, volen els ciutadans de les Illes Balears.

Ara bé, si bé és cert que des del partit del Grup
Parlamentari Popular vàrem fer un oferiment de pacte d’estat
per la salut de tots els ciutadans, dient que si es prenia aquesta
decisió finalment tendrien el nostre suport, això no és un pacte
de silenci, ni molt menys. Creim que no farem demagògia ni
molt menys, però tampoc no puc, com a diputada del Grup
Parlamentari Popular, i com a responsable que he estat d’aquest

projecte durant quatre anys deixar de fer un parell de
reflexions.

En primer lloc, crec de veritat, i a mi sí que em dol el cor en
aquest sentit, que és una pena que el que diu aquesta moció,
que continuar aquest hospital de Son Espases perquè amb tres
anys tenguem un nou hospital de referència, no compti amb el
cent per cent del Parlament de les Illes Balears, perquè no ho
entenc; no entenc com encara qualcú pot estar en contra de
tenir un nou hospital de referència amb tres anys. I tampoc no
entenc l’actitud de determinats partits polítics que prioritzen les
seves reivindicacions polítiques al benestar de tots els ciutadans
de les Illes Balears.

En segon lloc, també vull reflexionar sobre que és
igualment rebutjable que el Govern avui encara continuï
enganyant els ciutadans; el conseller de Sanitat, supòs que amb
una posada en escena, perquè no li quedava més remei, perdó
per l’expressió, però una vegada més el ridícul, doncs ens va
mostrar una modificació del projecte el dissabte passat que no
és tal, no hi ha cap modificació del projecte, ni Salut o la
pantalla vegetal és nova, en lloc de 20 arbres en posaran 25,
perfecte, però ja hi era; ni l’edifici principal de l’hospital serà
a més distància, 400 metres, perquè ja hi era, ja havia començat
a construir-se; ni al dia d’avui l’entorn de Son Espases està més
protegit que ho estava el dijous abans de prendre la decisió per
part del president Antich. No ens enganyin, no continuïn
enganyant.

Però realment la reflexió que jo vull fer i que per a mi
realment és important és que si hi ha una cosa realment greu és
que ens vulguin vendre que el monestir de la Real compta amb
una major protecció ara que han soterrat els pàrquings i que
l’edifici principal és a 400 metres, quan les urbanitzacions que
estan construïdes i que s’estan construint estan a menys
distància; és a dir, els molesta més un hospital públic a 400
metres que unes urbanitzacions privades, amb piscina, a 300,
fins i tot a menys metres del monestir. És que a l’esquerra li
molesta més de veres un hospital públic que una urbanització
privada amb piscina? Perquè, no enganyem a ningú, les coses
són així de clares, jo els mostraré una imatge: vostès tenen aquí
-es veu poc, em sap greu-, però tenc les distàncies i aquestes
distàncies estan fetes des de fa dos, tres anys, no són d’ara, però
el monestir és aquí enmig, l’hospital és a 400 metres; la
urbanització, una és a 238, l’altra a 152 metres; i la que s’està
fent en aquest moment, a 350 metres.

I Son Cabrer, perquè el Sr. Diéguez ja comença a dir que el
Psiquiàtric, el Psiquiàtric no existeix, el Geriàtric, perdó, no
existeix perquè l’Ajuntament de Palma, quan la batlessa era na
Catalina Cirer, el va impedir i ho va protegir. Per tant, no ens
enganyin, això és el que hi ha. A vostès, en definitiva, i les
coses al final són les que són, no les que ens pensam o volem
fer veure que són, els molesta més un hospital públic que una
urbanització privada amb piscina, que n’hi ha que són a menys
de 200 metres de distància del monestir.

I en tercer lloc, i per acabar, dir-los que no pretenguin ara,
i el meu to de consens i moderat, em sap greu, però ha de
canviar -sí, el meu to de consens i moderat, vostès no saben, si
ho saben el que ens varen dir durant quatre anys-, no ens diguin
ara que són víctimes, és que el que no permetre és que ara el
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president, la presidenta del consell, el conseller de Salut i tota
la resta de representants dels grups polítics que formen el
Govern el dia d’avui, se’ns presentin davant els ciutadans com
a víctimes de qualque cosa que va fer el PP i no han pogut
solucionar. Per l’amor de Déu!, les víctimes de tot aquest serial
han estat els ciutadans de les Illes Balears ...

(Alguns aplaudiments)

..., sí senyors, que han hagut de suportar la seva demagògia
durant quatre anys i l’espectacle polític que hem tengut durant
aquests tres mesos. O les restes arqueològiques eren
insalvables, se’n recorden? Se’n recorden que eren insalvables,
quasi quasi havien trobat l’Atlantis allà baix, doncs resulta que
ara són salvables i és compatible amb la construcció de
l’hospital. On hi havia rars interessos per decidir fer un nou
hospital en lloc de la reforma, ara és un augment de població;
voldria saber què augmentat la població des del dia 27 de maig
en què hi va haver les eleccions i vostès prometien,
precisament, la reforma de l’hospital. I també diuen que perquè
el sector no ho vol, quin descobriment, això em sap greu però
anàvem bastant més avançats. On hi va haver sopars que
decidien la ubicació d’aquest nou hospital a Son Espases, ara
resulta que n’han cercat, i vostès han visualitzat que han cercat
una altra opció i no l’han trobada; perquè no n’hi ha tants de
solars a Palma per fer un nou hospital de 200.000 metres
quadrats, i ho han intentat, i no n’hi ha.

Per tant, Son Espases no devia ser ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, Sra. Presidenta, i acab tot d’una.

... no devia ser una elecció arbitrària, devia ser perquè
efectivament era un dels pocs, per no dir l’únic solar a Palma,
que permetia la construcció d’un nou hospital.

I on la reforma finalment, vostès deien que ja estaria
acabada, que encara escoltam aquest argument aquí; senyors,
no estava ni modificat el planejament per fer la reforma, el qual
s’havia de modificar. Ara resulta que la reforma duria 7 anys,
com a molt generosos que siguem en quedarien tres i almenys
estaríem en un empat; però de retard res, perquè la reforma tots
sabem que es retarda.

Per tant, jo crec que ara el que hem fet és, sincerament, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, Presidenta, vaig acabant i acab tot d’una.

... crec que l’important és que ha triomfat de ver la veritat
damunt la mentida i la demagògia que s’ha fet durant aquests

anys. I esper que pot ser així puguin recuperar el crèdit polític
que han perdut, però no surtin com a víctimes quan aquí l’única
víctima ha estat el ciutadà que ha perdut doblers pel retard i ha
perdut temps per millorar la seva salut.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputades i diputats. Sra.
Castillo, bé, les diputades d’Eivissa pel Canvi teníem pensat
convidar-la a retirar la seva moció, pendents de sentir el que
ens diria i, una vegada que l’hem sentida, ens confirma la
nostra intenció inicial; el serial a qui no els dóna més de si és
a vostès, per tant, tornam a insistir, la convidam que retiri la
seva moció.

Bé, com ja vam recordar a les nostres primeres
intervencions, el futur del nou hospital de referència depenia
d’uns límits temporals que el Govern va marcar des del debat
d’investidura, els quals són recollits explícitament als acords de
Govern signats entre els diferents partits que donaven suport al
Govern i que s’han reiterat en aquesta cambra cada vegada que
se n’ha parlat. Aquests límits s’han complert escrupolosament
i a hores d’ara hi ha dues qüestions que són ben clares: el nou
hospital de referència no serà el mateix projecte que vostès van
aprovar i es farà allà on vostès van deixar ben fermat perquè a
un altre emplaçament fos molt complicat.

Per tant, si bé és cert que reglamentàriament a tota
interpelAlació correspon una moció, pensam que aquesta que
presenten vostès no té cap sentit. No obstant això, i atès el seu
interès per mantenir-la, entenc jo, passarem a fixar la nostra
posició respecte dels tres punts que planteja.

En primer lloc, demanen que el Parlament rebutgi la
reforma de l’hospital Son Dureta al solar actual. Sra. Castillo,
van ser vostès els que van incomplir el projecte de reforma de
Son Dureta i ho van fer de manera unilateral i sense escoltar
ningú; sense tenir en compte el consens social ni sectorial i
atenent, això sí, altres tipus d’interessos que poc tenien de
generals. Pretendre ara que el Parlament es pronunciï al
respecte, es tracta de justificar, perdó, és tractar de justificar a
posteriori una decisió imposada i no consensuada. Vostè i el
seu grup han d’assumir que són els responsables d’haver deixat
morir, de manera intencionada, el projecte de reforma de Son
Dureta i el retard d’anys del nou hospital.

Pel que fa al segon punt, em resulta cínic que la consellera
que va permetre que les obres començassin sense supervisió
arqueològica, ara es despengi amb aquesta inquietud
patrimonial. Li diria que ens resulta profundament cínic quan
recordam la política patrimonial del Partit Popular a Eivissa els
darrers quatre anys, més aviat els darrers any i mig, dos anys;
i és que el Partit Popular passarà a la història d’Eivissa com el
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responsable de la destrucció rècord de jaciments durant una
legislatura.

I com que aquí s’ha parlat, no obstant això tornaré a
recordar algunes dades: una gran cisterna púnica, una possible
a Vila, un edifici púnic romà, sèquies de conreu, una necròpolis
rural romana de 22 tombes, 20 metres d’aqüeducte -que el Sr.
Conseller deia que era una regadora- d’un aqüeducte romà,
sitges púniques, bizantines, una (...) punicoromana, dos (...)
púnics, un establiment industrial romà, una necròpolis, etcètera.
Tot això és part del patrimoni cultural històric de la nostra illa
que ha quedat sepultat sota l’asfalt de les autovies d’Eivissa,
sense cap estudi previ. Per cert, que aquesta destrucció
patrimonial, si ho recordam, és subjecta a un procés judicial,
atès que el jutge va observar indicis de delicte a les denúncies
fetes pels diferents colAlectius i persones. 

Per tant, Sra. Castillo, no mostri interès aparent pel
patrimoni, no intenti netejar la seva mala consciència i estigui
tranquilAla que els nous responsables polítics ja han donat
mostres de la seva responsabilitat patrimonial.

En darrer lloc, Sra. Castillo, torna fer, pel que fa al tercer
punt de la seva moció, una nova mostra de cinisme: resulta que
vostès els quals són els responsables principals d’haver
endarrerit la construcció del nou hospital de referència durant
anys, més d’una dècada, són ara els que tenen pressa. Bé, el Sr.
Conseller de Sanitat ha dit públicament que el termini
d’execució del nou hospital és de 36 mesos, vostè ho ha
recordat fa un moment, és a dir, tres anys. Doncs jo, li dic, i ho
deia l’altre dia el conseller, Sr. Vicens, quan parlava de
mobilitat, es demanaria que deixin treballar al Govern i que
vostès assumeixin d’una vegada que són a l’oposició.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup d’Unió Mallorquina, té la
paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
nostre grup evidentment rebutjarà aquesta moció, per la simple
raó que és extemporània i consideram que no és pertinent en
aquest moment, en què el Govern ja ha pres una decisió, tractar
i votar aquesta moció.

Pensam que ha estat una decisió difícil, el pacte preveia que
el Govern es volia donar un temps, un temps que consideraven
que era necessari i que era assenyat tenir, atesa la polèmica i la
controvèrsia que ha generat la decisió de la ubicació de
l’hospital de referència de les Illes Balears, però, finalment,
després de valorar pros i contres, després de fer un estudi
detallat de les opcions existents i de la situació jurídica,
econòmica, d’obres, d’execució d’obres, finalment dic, el
Govern ha pres una decisió, una decisió que nosaltres
consideram que s’ha de qualificar com a responsable, perquè
econòmicament és evident que suposava un cost elevadíssim
canviar la ubicació de l’hospital, i una decisió que consideram

racional perquè, simplement, facilita que l’execució i la
finalització i la posada en servei d’aquest hospital de referència
sigui el més ràpida possible i sigui la solució més ràpida.

Reivindicam, evidentment, per part d’Unió Mallorquina, la
tasca de protecció del patrimoni que va suposar la declaració de
bé d’interès cultural del monestir de La Real. Pensam que
aquesta declaració en el seu entorn de protecció és una garantia
que el patrimoni serà salvaguardat i, per tant, esperam que
aquest hospital sigui una realitat el més aviat possible.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca, té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Divendres passat el president del
Govern va anunciar que finalment l’hospital de referència es
farà a Son Espases. Una decisió que, com és conegut, no
compartim, profundament decebedora i frustra les esperances
de molts ciutadans que havien confiat que es podrien canviar
les polítiques regressives i destructores de l’anterior govern.
Per tant, des del BLOC, PSM-Verds, no compartim aquesta
decisió de continuar les obres de l’hospital de Son Espases. És
una decisió que no ha comptat amb el nostre consens, que no ha
estat fruit d’un acord de Govern, sinó que ha estat un acord del
president i de l’ib-salut, com el mateix president ja va anunciar
divendres passat.

En el BLOC, PSM-Verds, no hem modificat la nostra
postura sobre aquesta qüestió; totes les forces de progrés
estaven d’acord a evitar la construcció a Son Espases i l’esperit
del pacte de governabilitat era clar en aquest sentit: es
paralitzaven les obres a Son Espases i s’estudiaria una
alternativa, preferiblement a Son Dureta. De fet, durant tot
aquest temps no hem trobat arguments nous a favor de Son
Espases i pensam que aturar el projecte era factible, i fer un
nou hospital a Son Dureta era una bona opció.

Certament, era una decisió difícil i complicada. No negarem
les dificultats que suposava qualsevol opció que no fos Son
Espases, el Pla General d’Ordenació Urbana ja estava
modificat; la concessió d’obres i gestió posterior de l’hospital
estava adjudicada; la llicència d’obres atorgada; les obres
començades i els fonaments de la infraestructura excavats. Tot
això feia difícil la gestió de tornar enrera, però creim que era
l’opció correcta, valenta i decidida que s’esperava d’aquest
govern. S’ha de dir que les modificacions introduïdes en el
projecte milloren la protecció de l’entorn, però per a nosaltres
poden ser solucions insuficients.

Ara bé, en aquests moments la moció del Partit Popular, una
vegada que la decisió ha estat presa i anunciada i les obres
represes, és totalment extemporània i no té cap sentit. L’únic
sentit que poden tenir les iniciatives del Partit Popular en
aquest tema no poden tenir altre objectiu que fer trontollar el
pacte de governabilitat, i aquí no ens hi trobaran. El Partit
Popular va prendre una decisió que significa la destrossa d’un



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 8 / 9 d'octubre del 2007 229

 

entorn de Palma el qual s’havia de preservar; va prendre una
decisió polèmica, sense consens, únicament i exclusivament per
motius urbanístics i especulatius i no per motius sanitaris. Si
s’hagués pres aquesta decisió per motius sanitaris, no s’hagués
retardat la construcció del nou hospital durant quatre anys. Per
tant, ara no ens venguin amb argumentacions sanitàries per
defensar la seva moció.

Ara ha faltat valentia i decisió per aturar una decisió
equivocada, però que quedi clar que han estat els responsables
del Partit Popular els que han duit, els que ens han duit a una
situació sanitària molt greu, sense hospital de referència, sense
inversions a Son Dureta, amb un hospital actualment on la
situació comença a ser insuportable per la manca d’inversions
i per la necessitat d’haver fet aquesta reforma ja fa molt de
temps. No pretenguin, per tant, ara amb aquesta moció fer
veure a la gent que es preocupen per la sanitat, quan tot el tema
de Son Espases sempre ha estat un tema urbanístic i també,
evidentment, econòmic. Aquest ha estat sense dubte un dels
grans motors de l’elecció que vostès feren, el tema econòmic
que es movia a l’entorn d’aquesta infraestructura.

I si el que pretenen amb aquesta moció és rompre la
possibilitat d’aplicar polítiques progressistes, com he dit abans,
no ens hi trobaran.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el seu portaveu. Sr. Boned, té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Evidentment, llegint el contingut de la moció, tenint
en compte l’actualitat referida a l’hospital de referència, i
aplicant un mínim de lògica i, per què no, de decència política,
forçosament arribaríem a la conclusió que el proposant avui
hauria d’haver retirat aquesta moció. Sobretot perquè, si un la
llegeix, jo el que preguntaria és què pretén el Grup Popular que
votem a favor? Perquè és mal d’entendre.

Hem sentit la seva portaveu avui de matí aquí parlar que a
uns els fa mal el cor, als altres els fa mal la panxa i el que estar
clar és que al Grup Popular ni li fa mal el cor ni li fa mal la
panxa, li fa mal la butxaca, perquè això és, segurament, el seu
principal efecte aquesta decisió que ha pres aquest govern.

Senyores i senyors diputats, aquest govern, com dic, ha pres
una decisió i, a més, s’ha de dir i s’ha de recordar que hi ha
unes obres en marxa, en aquesta decisió de l’actual govern ha
pesat i molt el fet que es varen trobar unes obres adjudicades i
en marxa, si a això hi afegim qüestions que tenen a veure amb
importants aspectes jurídics i amb importantíssims costs
econòmics, no ha de ser tan difícil comprendre la decisió final.
La Conselleria de Salut modificarà l’actual projecte d’aquest
nou hospital en construcció a Son Espases. El projecte, una
vegada modificat, suposarà que els ciutadans de les Illes
Balears disposaran d’una infraestructura sanitària de futur i
moderna, en la qual, per tal de facilitar la integració en el seu

entorn s’hi aplicaran un seguit de mesures estructurals,
urbanístiques, mediambientals i de protecció patrimonial, les
quals, sense cap dubte aconseguiran frenar l’especulació
urbanística, juntament amb la seva expectativa de benefici
particular orquestrada pel passat govern del Partit Popular.

El govern actual ha centrat el seu esforç i ha mostrat un clar
interès a cercar una solució a un problema sanitari, i per això es
construirà un nou hospital de referència, exemplar, amb un cost
adaptat a les possibilitats de la nostra comunitat autònoma i
allunyant-se de totes les operacions especulatives que res, res
no tenen a veure amb qüestions sanitàries i que el nostre grup
sempre ha rebutjat i ha denunciat.

Es faran variacions que frenaran l’indesitjable
desenvolupament urbanístic i a més aconseguiran que
sanitàriament millori substancialment el projecte final. Una de
les primeres mesures que es prendran serà l’annexió de les
finques i els solars que limiten amb l’hospital, i per tal de
garantir la protecció de tota l’àrea es desenvoluparà,
conjuntament amb l’ajuntament i el consell, que són les
institucions que tenen les competències en urbanisme i territori,
tota una sèrie de mesures que, com he dit abans, impediran
qualsevol moviment especulatiu. 

Alguna d’aqueixes modificacions previstes són: el
soterrament de l’edifici industrial, acostant-lo a l’edifici central,
la qual cosa permetrà que la separació d’aquest amb el monestir
de la Real sigui de 416 metres; vull recordar que -això no ho ha
dit la portaveu del Partit Popular- que amb el seu projecte
aquest edifici industrial estava previst de dues plantes i
projectat en superfície. Els aparcaments, que en el projecte
actual són també en superfície, se soterraran eliminant el seu
impacte ambiental, i unes passarelAles que uniran l’edifici
industrial amb l’edifici general, que en el projecte actual tenen
100 metres es reduiran a 50 metres, exactament a la meitat.

Senyores i senyors diputats, el projecte que durà endavant
aquest govern és un projecte substancialment i qualitativament
diferent de l’anterior, i ho serà, molt diferent, no tan sols per les
modificacions que acab d’anunciar, hi haurà més diferències,
i em vull referir a alguna d’elles. L’anterior govern va prioritzar
les subvencions a la sanitat privada abandonant el manteniment
de Son Dureta; aquest govern, durant el temps que durin les
obres de Son Espases, farà al mateix temps obres de millora a
Son Dureta per incrementar la seva funcionalitat. Son Dureta
arrossega un deteriorament en les seves instalAlacions, i per això
algunes de les actuacions que es duran a terme seran a
urgències de l’edifici general, UCI neonatal, laboratori i
consultes externes, àrea d’anatomia patològica i altres
intervencions estructurals de manteniment.

Aquestes millores s’executaran al llarg dels 33 mesos que
durarà l’obra, que està previst que acabi a principis del 2010.
Amb totes les mesures aplicades serà aquest un bon projecte,
senyores i senyors diputats, actualitzat i millorat. No obstant
això, i tal com ja va fer el passat govern de pacte l’any 2002,
s’obrirà una ronda de consultes amb els professionals implicats
per tal que puguin aportar tot allò que faci falta per oferir una
atenció sanitària realment del segle XXI. Les modificacions a
Son Dureta faran que s’incrementin els recursos hospitalaris de
la nostra comunitat autònoma, ja que Son Dureta es
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reconvertirà en part en hospital sociosanitari amb llits de
mitjana i llarga estada i, d’altra part, es possibilitarà la creació
d’unitats específiques, especials, perdó, d’alta tecnologia. 

Per anar acabant vull recordar, senyores i senyors diputats,
que si aquest govern actual hagués tengut la responsabilitat de
gestionar la nostra comunitat autònoma la passada legislatura
els puc assegurar que el nou hospital de referència no s’hauria
iniciat a Son Espases, i com ja vaig dir en el debat de la
interpelAlació no perquè estigui en contra específicament de
l’edifici hospitalari, sinó per tot aquell negoci particular muntat
al seu entorn. Aquest govern ha demostrat ser responsable i està
realment preocupat per resoldre un greu problema sanitari. En
tres mesos ha pres la decisió definitiva per tirar endavant les
obres d’un nou hospital i, al mateix temps, prendrà les mesures
per frenar de cop aquells especuladors que estaven encantats i
ja estaven fent comptes de tots aquells beneficis que traurien
del negoci urbanístic. Això contrasta amb els quatre anys que
va esperar el govern del Partit Popular per muntar allò que
clarament era el seu negoci.

Hem sentit la portaveu del Partit Popular parlar de mentides
i de demagògia. Jo li he de dir que, d’això, res de res, perquè a
dia d’avui serà necessari que aquest govern prengui les mesures
per tal de bloquejar tot aquell operatiu especulatiu que vostès
havien deixat muntat. Per tant no és exactament el mateix el
que ha decidit aquest govern del que vostès proposaren.

I parlant de víctimes, que també n’ha parlat, les úniques
víctimes vostè diu que són els ciutadans. No, els ciutadans
tendran el 2010 un nou hospital. Aquí les úniques víctimes que
clarament queden de tot aquest tema són els especuladors, Sr.
Castillo; aquests sí que són les víctimes d’aqueixa decisió del
Govern. I vostè ha dit, quan el Sr. Diéguez deia alguna cosa
sobre un geriàtric, vostè ha dit que la Sra. Cirer ho va impedir
i que gràcies a això no hi ha allò. No, el que va fer la Sra. Cirer
va ser ajornar la decisió, perquè el que va fer va ser no prohibir
que es construís aquest geriàtric, perquè no va modificar el Pla
general d’ordenació urbana, i mentre no es modifiqui el Pla
general aqueixa construcció continua essent possible; per tant
no contem les coses segons els convenen a vostès, diguem la
veritat perquè si no anam malament.

Per acabar el Govern crec que ha explicat molt clarament
quins són els motius que l’han portat a prendre la decisió final.
El que esperam ara i el que esperen potser també molts de
ciutadans és que el Partit Popular ens expliqui quin va ser el
camí i per què va arribar el Partit Popular a Son Espases; això
també està pendent. I queda clar que davant els fets i la realitat
únicament es pot votar en contra d’aquesta moció que està fora
de lloc i fora de temps, i així l’únic que es demostrarà és que
novament és la incongruència i la incoherència del Partit
Popular, que a pesar de conèixer clarament quins són els fets es
nega a retirar una moció que no té cap sentit i pretén encara que
se li voti a favor. El vot del nostre grups serà en contra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant? Doncs té la paraula la Sra. Castillo per un temps de
5 minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. No perdré temps replicant allò que
ja he replicat durant tantes i tantes vegades davant d’aquesta
cambra. Però, Sr. Boned, quan un ha de, com vostè fa sempre,
anar cap als atacs personals és que molta de raó no té; és més,
jo el convid, com he convidat durant tots aquests anys i no ho
han fet mai, que vostè ara mateix ni m’escolti, surti i vagi als
jutjats, perquè vostè m’ha dit especuladora, ha dit que jo he tret
un profit de tot això, i per què es va triar Son Espases ho poden
respondre vostès mateixos perquè no n’han trobat un altre, de
solar, Sr. Boned. Per tant vagi alerta, vagi alerta amb els atacs
personals, perquè crec que el meu to sempre ha estat moderat
però el puc perdre, també, perquè la dignitat, com a mínim de
la meva persona i dels meus companys, no ha d’estar en joc. No
han demostrat res, no han anat mai als jutjats, han fet
demagògia; per estar on estan, perfecte, però han fet
demagògia. Per tant no surti d’aquí, Sr. Boned. 

Però en qualsevol cas...

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

...allò que està ben clar és, primer, que el president Antich
ha necessitat el consens del Grup Parlamentari Popular, dels 29
diputats del Partit Popular per prendre la primera mesura
important, la primera decisió important d’aquesta legislatura.
Que els partits minoritaris que a dia d’avui fan que el president
Antich sigui president s’han posat una bena davant dels ulls, un
tap a les orelles i una mica de goma a la cadira, per si de cas la
perdessin i la poguessin perdre.

(Alguns aplaudiments)

Que el projecte que finalment es du endavant i d’aquí a tres
anys estarà fet és pràcticament el mateix, amb l’única excepció
de l’aparcament soterrat de darrere, perquè els altres ja hi
estaven, que hi havia abans; és el mateix, sí!, no em digui que
no, jo el conec molt bé, aquest projecte, molt bé perquè l’he
treballat molt, és pràcticament el mateix. O és que han llevat
serveis sanitaris que no ens han volgut dir? Han llevat qualque
servei que no s’han atrevit a dir?

(Remor de veus)

Perquè, home!, si fos així i també ens haguessin enganat i
no ens ho haguessin dit ja seria una altra cosa, però si no és
exactament el que és. És més, el projecte de fer l’actual hospital
de Son Dureta centre sociosanitari també és el mateix, perquè
està dins el procediment de modificació del Pla general de
Palma a l’Ajuntament de Palma dins l’expedient, basta que
demani una fotocòpia i la hi donaran. Per tant no enganin. És
el mateix, no passa res, és el mateix.

També està clar que la protecció del monestir de la qual tant
presumeixen, 400 metres, ja hi era, ja hi era, i a dia d’avui no
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hi ha més protecció, no n’hi ha, Sr. Boned, per molt que vostè
digui que tal i tal; els solars que són rústics han de menester
una modificació de planejament per poder construir, i vostès
tenen totes les institucions: simplement basta que no ho deixin
fer. Punt. No deixin fer res, i per tant no hi haurà especulació,
aquesta especulació que tant diuen vostès. O és que volen
comprar aquests solars precisament per especular vostès i donar
uns doblers a aquests propietaris? Per tant, per favor, siguem
seriosos. A dia d’avui no hi ha més protecció de la que hi havia
abans. I, repetesc, repetesc, aquesta és una altra foto, però és
que és el mateix: els molesta més un hospital públic que una
urbanització privada amb piscina! És a dir, l’hospital a 400
metres, però la urbanització a 152, perquè és la que està més a
prop 152, que no vull que la tirin perquè jo crec que no fa
falta...

(Remor de veus)

...però les que s’estan fent ara també hem de recordar qui
les va autoritzar, i les va autoritzar el pacte d’esquerres quan
governava en el Consell Insular de Mallorca, el Partit Popular
governava a l’ajuntament i el Partit Popular a l’ajuntament va
demanar que fossin habitatges unifamiliars com les que hi ha a
l’altre costat, i vostès ho varen modificar que no, que potser
seria poc i que s’havien de fer plurifamiliars.

(Més remor de veus)

Tots ens coneixem!, Sr. Boned, tots ens coneixem i
coneixem la història.

(Aplaudiments)

Però, bé, en qualsevol cas repetesc perquè quedi clar, la
protecció del monestir és la mateixa, però sí molesta més
l’hospital públic de referència que la urbanització privada amb
piscina.

També està clar que durant aquests cent dies de govern
dèbil i artificial hem tudat 2 milions d’euros com a mínim,
perquè encara no m’han desmentit aquesta xifra: 1 milió
d’euros per mes que estan aturades les obres. Per tant víctimes
els ciutadans, que han perdut doblers i sobretot temps, que per
a mi és el més important.

També està clar...

(Continua la remor de veus)

...i desgraciadament està claríssim després d’aquestes
intervencions, que no hem après res, no hem après res. Surtin,
demanin perdó i punt, i punt. És que no fa falta més. Surtin,
demanin perdó i punt, perquè si jo fos el Sr. Barceló i digués el
que ell ha dit avui, ha repetit una altra vegada aquí, és que no
sé què fa en el Govern. Sr. Barceló, no tendria la vergonya
d’estar en el govern si és ver tot el que vostè ha dit, no tendria
aquesta vergonya. Per tant...

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Castillo, ha acabat el temps.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, acab tot d’una, Sra. Presidenta. Per tant jo crec que està
claríssim; l’única pena que jo tenc avui i per això mantenia la
moció és que haguéssim après alguna cosa, que recuperàssim
la credibilitat política, perquè crec que l’hem perduda tots amb
aquest tema i amb aquest procés davant els ciutadans. Però en
qualsevol cas també està clar que no volen votar aquesta moció
dient que ja s’ha pres aquesta decisió. No la votem, no sigui
que posem de manifest que aquest és un govern dèbil, artificial,
amb el suport de les minories, que a la primera decisió han
hagut de menester el consens del Partit Popular i que l’han
tingut, i que només té un punt programàtic: anar en contra del
Partit Popular; és l’únic que els uneix, l’únic.

Per tant lamentablement he de repetir que la seva
demagògia, lamentablement i de veres perquè no és el que
desitj per a un govern de tots els ciutadans de les Illes Balears,
no té fronteres.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem a la votació. 

Passam a votar.

Passam a votar.

Vots a favor, 27; vots en contra, 30; abstencions, no n’hi ha.
Queda rebutjada.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sra. Presidenta, perdoni. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Castillo?

LA SRA. PALAU I COSTA:

Jo he votat i no surt reflectit a la pantalla.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs si els pareix bé repetiríem la votació... Procedirem a
tornar a votar.

Sí, 28; no, 30; abstencions, cap. Per tant queda rebutjada la
moció i passam a la següent.
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IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 1778/07,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cultius transgènics.

El següent punt de l’ordre del dia són proposicions no de
llei, i defensarem la 1778 presentada pel Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, la
proposició no de llei que presentam avui és per donar una passa
més en la valoració dels nostres productes més emblemàtics, en
la nostra agricultura, en la potenciació del nostre sector primari,
d’una agricultura respectuosa amb el medi ambient i, com
dèiem la setmana passada a la proposició no de llei sobre la
dieta mediterrània que aprovàrem per unanimitat d’aquesta
cambra d’adherir-nos a aquesta candidatura, és senzillament
tenir clar i potenciar tot allò més nostre i tot allò que pot ajudar
i redundar en una major protecció del territori i d’aquells que
en aquests moments són els seus principals valedors, els
pagesos.

Dia 11 d’abril de l’any 2000 aquesta cambra va aprovar una
proposició no de llei del Grup Mixt, per unanimitat també, que
deia el següent: “El Parlament de les Illes Balears expressa la
seva preocupació per la introducció arreu del planeta i de les
Illes Balears d’aliments obtinguts a través de manipulació
genètica sense que els sistemes de garantia i control s’adaptin
al ritme de creixement de les noves tecnologies bioalimentàries.
El Parlament de les Illes Balears s’adreçarà a la Unió Europea
solAlicitant una modificació de la Directiva 20/220 en els termes
abans exposats; així mateix demanarà una moratòria durant el
procés de revisió i l’etiquetatge obligatori de tots els aliments
amb ingredients modificats genèticament. El Parlament de les
Illes Balears s’adreçarà al Ministeri d’Agricultura i al Govern
de les Illes per solAlicitar que no es tramitin noves
autoritzacions de cultius modificats genèticament mentre no
existeixi un protocol internacional sobre bioseguretat per a la
implantació, el cultiu i la venda de productes transgènics a
Espanya que garanteixin la seva innocuïtat ambiental i
sanitària. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears i el Govern central a realitzar un control
exhaustiu de totes les qüestions relacionades amb els aliments
transgènics. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i el Govern, en l’àmbit de les seves competències, a
imposar l’obligació d’etiquetar tots els aliments que continguin
algun ingredient modificat genèticament. El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes i el Govern central
perquè una vegada realitzats tots els estudis pertinents
prohibeixi, si cal, l’ús de llavors modificades genèticament. El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de Balears i
l’Estat central que en els programes de recerca i
desenvolupament s’incloguin programes de bioseguretat
alimentària. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè constitueixi el més aviat possible una comissió de
seguiment en relació als organismes modificats genèticament
o productes que en continguin amb caràcter permanent i oberta
a la participació, entre d’altres, d’experts científics en la
matèria, organitzacions de productors, consumidors i
ambientals”.

Això era l’any 2000. Som a l’any 2007 i des de llavors ençà
s’han succeït declaracions no només d’intencions sinó també
institucionals en aquesta mateixa matèria. La redundància sobre
això no és altra que afegir, com he dit al principi, que la
declaració de Balears lliure de transgènics serveixi no per
frenar o per aturar aquests cultius ni aquests estudis sobre
aquests cultius, però sí que a les Balears això estigui privat per
una raó senzilla: som illes i això pot ser una gran garantia i un
valor afegit als nostres productes. Està clar que els dubtes que
generen aquests organismes modificats genèticament també fan
que en aquest moment sigui una situació de facto que s’estan
cultivant, que hi són, que s’estan estudiant; no es tracta
d’oposar-nos a això, es tracta que aqueixa declaració, que
Balears quedi lliure de transgènics, sí serveixi per donar un
plus, per donar un valor afegit a les nostres produccions més
emblemàtiques.

La coexistència d’aquests cultius evidentment genera tots
aquests dubtes que hem exposat abans, i per tant com a
estratègia d’aquesta comunitat creim que el fet de fer aqueixa
declaració abundarà no sols en aqueixa major valoració dels
nostres productes sinó a valorar també i incrementar també el
valor de Menorca com a reserva de la biosfera, el que
aprovàrem la setmana passada de dieta mediterrània i, en
definitiva, convertir allò que tenim com a amenaça en una
oportunitat. 

Continuar amb totes les polítiques que abundin en una
major qualitat dels nostres productes, a destacar aquests
productes no només o com dèiem la setmana passada dins la
dieta mediterrània per raons de salut i per raons d’estratègia
comercial abundarà al final en un benefici per a la nostra
activitat diria no més principal, però sí més important en el
territori i a la nostra comunitat pel que representa sobre els
altres sectors, de l’agricultura i la ramaderia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Garcías. Per fixar posicions i per un
temps de 10 minuts té, el Sr. Mayans del Grup Mixt, la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Li anuncii que els representants del
Grup Mixt ens partirem el temps d’intervenció.

Bé, ja entrant a la proposició, jo crec que parlar 5 minuts o
10 minuts de cultius transgènics crec que és poquíssim, ens
podríem estendre molt, tenc allí damunt la taula un resum de
normativa que, només el resum que anuncia les normes, té 71
pàgines. Per tant el que faré serà anunciar el que diré i quina
serà la postura que defensaré. Citarem els antecedents, situació
actual, els avantatges, els inconvenients i què proposo com a
alternativa.

Antecedents, n’hi ha un de molt important, vostè supòs que
si s’ha preparat això ho sabrà: la famosa Revolució Verda
promulgada per Norman Borlaug el 70, premi Nobel de la Pau.
Aquest home, millorador de plantes, va aconseguir que a Mèxic
el rendiment del blat passàs de 750 quilos l’hectàrea a 9.000;
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amb l’arròs, l’Institut de Desenvolupament de l’Arròs, va
aconseguir que es duplicàs la producció d’un aliment tan
important a la Índia, Filipines i Pakistan; o a Mèxic, on en 20
anys va aconseguir triplicar la producció també de blat. Premi
Nobel el 70.

Amb què ens trobam avui en dia? Situació actual: el 96 hi
havia a tot el món 1,7 milions d’hectàrees sembrades; el 2004
en tenim 81; s’ha multiplicat per 47. Països que en cultivin avui
en dia, el 96 n’hi havia 6 i avui en dia, repetesc, n’hi ha 17. A
Balears hi ha diferents fonts, com vostè també ha citat, hi ha
gent que diu 4 hectàrees i hi ha gent que diu una miqueta més.
Per espècies vostè també sabrà que la soja, la dacsa, el cotó i la
colza, però sobretot la colza acapara el 70% de la superfície
cultivada. Què vull dir amb això? Vull dir que si cada any més
països estan incorporant cultius transgènics, incorporant amb
totes les mesures de precaució i mesures de sembra pertinents,
respectant les distàncies de seguretat, i coexistint tradicional
amb transgènic, i països com Canadà o Estats Units ho estan
implantant, algun benefici -i el 70 ja ho sabien- tindrà aquesta
agricultura.

Avantatges, vostè també els sap: cultius resistents a plagues,
cultius que no necessiten o que necessiten en menor mesura
insecticides, dupliquen o tripliquen la producció en les
mateixes condicions, i una molt important: es poden adaptar o
alguns d’ells estan adaptats a llocs poc afavorits, llocs on hi ha
sequera o on fa molt de fred; o altres, per exemple: l’arròs
daurat, per exemple, té un excés..., no, perdó, no és un excés,
un complement de vitamina A que ajuda o millora la nutrició.
Per tant avantatges n’hi ha moltíssims. 

Evidentment vull ser objectiu. Desavantatges.
Desavantatges també en té; per exemple el 33% del comerç
mundial de llavors el controlen deu empreses; hi ha cinc
companyies que controlen el 60% del mercat mundial de
pesticides o el 23% del mercat de llavors, i un cent per cent el
mercat de llavors transgèniques. O hi ha deu empreses
agroalimentàries que controlen el 91% del mercat mundial
d’aquests productes, però avui en dia això malauradament ja hi
estam acostumats i per citar un exemple hi ha moltíssimes
multinacionals que per infraestructura, pressupost i potencial
poder permetre’s coses que altres no poden, i per exemple hi ha
empreses d’informàtica, de software, que crec que tots avui en
dia tenim algun programa seu dins els nostres ordinadors.

Per tant ja pas a dir què propòs. Jo propòs -faré un
antecedent de legalitat- el 90 comença normativa en aquest
tipus de cultius amb la Directiva 90/219, d’utilització confinada
d’organismes modificats genèticament; es complementa amb la
90/220, de l’alliberament intencional al medi ambient d’aquests
organismes, i es deroga amb una directiva del 2001, la 18, on
també fan afegits tècnics i que millora, com deia, la 90/220.
Què passa?, que hi comença a haver fissures a la normativa, hi
comença a haver alguna moratòria el 98, s’aixeca el 2004; el
2004 el comitè científic de l’autoritat europea dóna l’OK però
amb moltíssima precaució, i el gener del 2005 diuen, en base
a aquest principi de precaució que no es pot sembrar dacsa, per
exemple, modificada genèticament. El gener del 2004
l’Agència Alimentària d’Espanya diu que no es pot sembrar
dacsa però el ministeri el 2005 a la campanya ho autoritza. Per
tant què vull dir amb això? Vull dir que ningú no sap molt bé

aquesta normativa com s’ha d’interpretar. Una altra decisió
d’Europa el 2003 denega a Àustria -que això és important- que
pugui prohibir aquests organismes, però en canvi un consell de
ministres de 18 de desembre de l’any passat, fa res, desestima
aquesta decisió però no anulAla aquesta decisió. Per tant estam
en un àmbit on ningú no sap molt bé com ens hem de moure.

Per tant jo li proposo, que ara li donaré en mà, el que vostè
ha llegit, el que vostè ha llegit de vuit punt, millorar-ho i
actualitzar-ho amb la normativa com li donaré, hi ha un annex
on el 90/220 i el 90/219 s’actualitzen, i com a esmena in voce
de substitució aprovar aquests vuit punts que el 2000 es varen
aprovar per unanimitat i ser un poc més reivindicatius amb
aquest tema de la normativa.

Gràcies, ja acab.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des d’Eivissa pel Canvi donarem
suport a aquesta proposició no de llei, presentada pel Partit
Socialista, en relació amb la qual, però, m’agradaria fer-hi
algunes consideracions.

Existeix, òbviament, és en aquesta part del món una
preocupació envers dels organismes modificats genèticament,
coneguts popularment com a transgènics. Aquesta preocupació
es basa en bona part en el desconeixement científic existent en
relació amb aquests organismes i amb la seva possible
incidència sobre la salut de les persones. Ens atenem per tant a
un principi que ha de ser fonamental en qualsevol acció de
govern, que és el principi de la precaució. Per tant, en principi,
aquest principi de precaució quan no s’està segur dels efectes
que uns determinats productes poden causar sobre la salut de la
població, hem d’anar alerta i hem de ser per tant
necessàriament cautelosos. Ens atenem per tant a la
preocupació per la seguretat alimentària i no ens ho inventam
nosaltres, sinó que constitueix una preocupació ben
generalitzada arreu d’Europa i també en el si d’aquesta
comunitat.

Així mateix, també, observam un altre perill que hem de
tenir en compte, que és la generalització dels transgènics,
afectin la diversitat biològica realment existent a les nostres
illes. Segons afirmen alguns informes, la dacsa transgènica, el
blat de moro de transgènic pot contaminar genèticament
d’altres organismes, de manera que la biodiversitat real existent
a les nostres illes se’n podria veure greument afectada. Per tant
sí al principi de precaució i sí a la protecció de la diversitat
biològica.

Però, tenim un però, que és que en qualsevol cas aquesta
proposició no de llei ha de ser vigent mentre la ciència vagi
avançant en els seus estudis sobre els transgènics, però limitats.
De la mateixa manera que ja hi ha estudis científics que el
rebutgen, també n’hi ha molts d’altres que els consideren
innocus i importants per poder resoldre problemes fonamentals
per a la humanitat, com ara la fam al tercer món. Els països més
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pobres integrats a l’assemblea interparlamentària ACP Unió
Europea, Àfrica, Carib Pacífic, com ara Mali, Tongo, Gana, el
Congo, Rwanda i Malawi i tants d’altres clamen per la
generalització dels transgènics com a via per al
desenvolupament i per evitar la xacra de centenars de milers de
persones morint cada any de fam.

Això, els rics, nosaltres, el opulents, els que ens podem
permetre el luxe de tenir precaucions alimentàries, crec que ho
hauríem de tenir molt en compte, especialment si sense
pretendre-ho ens fiquem en una guerra comercial entre el món
opulent i aquell que es troba en vies de desenvolupament, en la
qual l’ecologisme no és sinó una arma més a favor dels rics.

Així mateix, voldria deixar constància, com ja s’ha fet
abans, que aquest Parlament ja va aprovar una resolució, l’11
d’abril de l’any 2000, allà on s’expressaven tota una sèrie de
consideracions i de cauteles a tenir en compte en relació amb
els organismes modificats genèticament. S’hi establia una
moratòria transgènica, la necessitat d’etiquetar tots els aliments
que continguessin aquest tipus de productes i fins i tot es
considerava la prohibició de les llavors modificades
genèticament.

I finalment, ja per acabar, en el punt 2 d’aquesta proposició
no de llei presentada pel Partit Socialista, crec que aquest partit
hauria de tenir en compte no només l’àmbit balear i l’espanyol,
sinó també hauria de tenir en compte el conjunt de la Unió
Europea i fins i tot el planeta en la seva totalitat; la diversitat
biològica, benvolguts amics del PSIB, no té fronteres, i voler-la
reduir a Espanya, quan fa anys que som dins la Unió Europea,
em pareix com a mínim una mica provincià.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Els
transgènics és una qüestió delicada, com s’ha dit hi ha dubtes
sobre els efectes que té a la salut humana, però des del Grup
d’Unió Mallorquina volem deixar clar que donarem suport a
aquesta proposició no de llei, més que res per la influència que
té a les Illes Balears la qüestió dels transgènics; els transgènics,
al final, és la intensificació diguem artificial de la producció
agrícola. El debat general l’evitarem, perquè ja dic que hi ha
molts dubtes, però pensam que a les Illes Balears la proposició
ha d’anar endavant i ha de rebre el nostre suport, per dues
qüestions bàsiques: el respecte al medi ambient i els efectes
sobre la nostra pagesia que té aquesta proposta.

Respecte del medi ambient, dir que és evident que els
transgènics, és evident, hi ha proves, estudis i informes que
diuen que hi ha una certa impossibilitat de coexistència dels
transgènics amb els conreus tradicionals. Des d’aquest punt de
vista, pensam que és bo protegir la nostra producció agrícola i
el nostre paisatge, el nostre medi ambient d’aquesta dificultat
de coexistència entre aquestes dues classes de conreus.

En segon terme, en relació amb el respecte al medi ambient,
també consideram que els transgènics poden ser una font
d’empobriment de la biodiversitat i de la diversificació agrícola
existent a les Illes Balears. Per tant, des d’aquest punt de vista
també consideram pertinent rebutjar els transgènics. En relació
amb els efectes sobre la nostra pagesia, també s’ha indicat ja,
és evident que el comerç i la producció dels transgènics està
molt controlada per determinades empreses i una aposta pels
transgènics seria fer més dependent, per tant més vulnerable la
nostra economia pagesa i els nostres pagesos. Per tant, des
d’aquest punt de vista també hi ha un motiu i una raó per
rebutjar els transgènics.

En segon terme, en relació amb el tema de la defensa i dels
efectes sobre la nostra pagesia, dir que és evident que si la
nostra pagesia té futur és en la mesura que hi hagi una aposta
per la qualitat, en la mesura que hi hagi una aposta per
l’agricultura ecològica, i evidentment lliguen malament els
transgènics amb aquesta aposta per la qualitat i per l’agricultura
ecològica.

I en darrer terme, el Grup d’Unió Mallorquina sempre ha
defensat el valor dels nostres productes, des de les institucions
hem impulsat campanyes de suport als nostres productes. I és
evident que aquesta aposta pels nostres productes, aquesta
aposta per la qualitat aniria malament si donàssim suport als
transgènics. Per tant, des d’aquest punt de vista de defensa del
nostre medi ambient i de defensa de la nostra pagesia,
consideram que hem de donar suport a la proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC, el
Sr. Llauger té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. No fa falta que digui que per part del nostre grup
parlamentari el vot serà favorable a aquesta proposició no de
llei, la qual, com ja s’ha dit, i jo també vull recalcar, és la
continuïtat d’un treball parlamentari fet, és la continuïtat
sobretot d’una proposició no de llei presentada, molt
exhaustiva, molt treballada, molt completa, presentada l’any
2000 pel nostre company Verd Joan Buades.

Ens interessa especialment remarcar que la nostra voluntat
és que aquesta declaració que avui aprovi el Parlament no es
quedi en una pura declaració d’intencions; que a partir d’avui
les Illes Balears, que aquesta proposició que aprovarà el
Parlament marqui el dia a partir del qual les Illes Balears
quedaran com a un territori lliure de transgènics.

Els ecologistes fa molts anys que ens manifestam, reclamam
precaució davant la utilització d’organismes modificats
genèticament i aquest principi de precaució que ja s’ha
esmentat fa anys que el demanam i crec que els ecologistes som
els que l’hem en circulació, i gràcies a nosaltres és un principi
acceptat bastant universalment en aquest moment. El principi
de precaució diu simplement que aquelles tecnologies que
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puguin suscitar dubtes, fonamentats lògicament, que tenguin
efectes ambientalment negatius, han de demostrar la seva
innocuïtat abans de ser implementades. En el cas dels
transgènics, la innocuïtat no només no està demostrada sinó que
s’acumulen les evidències que tenen impactes sobre el camp i
tampoc no s’esvaeixen els dubtes dels impactes que puguin
tenir sobre la salut humana.

Aquesta posició no és dogmàtica ni és a priori. Nosaltres
pensam, jo crec en consciència, crec que qualsevol persona
hauria de dir que ha d’estar disposada a revisar la posició sobre
els transgènics si els transgènics estiguessin en condicions
d’acomplir aquella promesa de ser la gran solució als greus
problemes que hi ha plantejats a nivell planetari d’alimentació
en aquest moment. Però jo crec que no és el cas, jo crec que
dues o tres dècades després de la revolució verda, a la qual ja
hi ha fet referència el Sr. Mayans, crec que allò que es constata
és que els transgènics han afavorit que hi hagi més concentració
de la riquesa en poques mans; que hi hagi més empobriment
dels petits agricultors, els quals són els que en definitiva podran
donar solució als problemes de sobirania alimentària i de
seguretat alimentària a les poblacions, i hi ha també menys
seguretat alimentària.

Els transgènics el que fan és incorporar elements com a
resistència als plaguicides, el que fan per tant és impulsar que
hi hagi més plaguicides. També provoquen que les noves
varietats siguin registrades com a invents, com si es tractàs d’un
invent industrial, la qual cosa afavoreix també la concentració
de la riquesa. I com a contestació, també, principal a
l’argument que són la gran solució de la fam, dels problemes
d’alimentació, s’ha de recordar que els transgènics s’utilitzen
sobretot per a cultius que després serveixen per alimentar els
animals, i cultivar coses per alimentar els animals no és la
manera més eficient d’utilitzar la terra per solucionar els
problemes d’alimentació.

Però si els transgènics són, en general, una idea molt
dubtosa, com a mínim dubtosa, jo crec que són encara una més
mala idea si s’apliquen a les Balears. Aquí, ja s’ha dit, la
rehabilitació del camp hauria de passar perquè els nostres
productes tenguessin sobretot el segell de la qualitat i també per
l’increment de l’agricultura ecològica. Amb agricultura
industrialitzada difícilment hi podem competir, però en un món
en què cada vegada és més apreciat el producte ecològic i el
producte de qualitat aquest pot ser el nostre plus, el nostre
incentiu i el nostre camí per a la revitalització del camp.

La precaució contra els transgènics i en especial contra la
utilització dels transgènics en el territori balear no només és
una cosa d’ecologistes i de gent suposadament radical, el
Govern, sense dubte, té a les seves mans un informe del
FOGAIBA, el qual desaconsella la implementació dels
transgènics a les Illes Balears. Aquest informe del FOGAIBA
diu que els transgènics poden tenir impactes negatius sobre el
sòl, sobre l’aigua, sobre la biodiversitat, però també introdueix
consideracions estrictament econòmiques -diu que la utilització
dels transgènics a les Balears podria fer incrementar la nostra
dependència respecte de subministraments externs i fins i tot
diu que podria donar lloc que es generalitzassin varietats que
en anys, per exemple, de sequera extrema podrien ser menys
resistents i menys eficients.

A partir d’avui, per tant, si el Parlament aprova aquesta
declaració, tendrem unes Illes Balears suposadament lliure de
transgènics. Ara bé, hi ha una qüestió que ens preocupa, a la
qual també s’hi ha fet referència anteriorment, que és què passa
amb els transgènics que ja existeixen, que ja hi són? Perquè, i
sens dubte també la conselleria coneix aquesta informació, hi
ha un informe del Consell Regulador de l’Agricultura
Ecològica, un informe recent que parla de 18 hectàrees, s’han
manejat d’altres xifres, l’informe que nosaltres coneixem parla
de 18 hectàrees, concretament en el Pla de Sant Jordi, de blat
de moro en concret transgènic; a nosaltres el que ens agradaria
és que aquesta declaració no només servís perquè a partir d’ara
posassin més emperons a la introducció de noves varietats
modificades genèticament, sinó també perquè aquestes 18
hectàrees de blat de moro que ja existeixen en el Pla de Sant
Jordi poguessin trobar el camí de la substitució per altres
varietats més benignes i perquè així, d’aquesta manera,
poguéssim avançar en unes Illes Balears realment lliures de
transgènics.

Som especialment entusiastes, per dir-ho així, amb el nostre
vot favorable pel que fa al punt segon, el punt segon diu que
nosaltres volem instar el Ministeri d’Agricultura perquè el
conjunt de l’Estat sigui declarat lliure de transgènics. Subscric
allò que ja s’ha dit també de què realment qui també hauríem
d’instar a fer una política de protecció contra els transgènics és
a la Unió Europa, la qual té moltes competències, per exemple,
en la autorització de noves varietats, però que s’instàs el
Ministeri d’Agricultura espanyol i que el Ministeri
d’Agricultura espanyol optàs per fer del conjunt de l’Estat un
territori lliure de transgènics seria un avanç molt important,
perquè en aquest cas la situació actual, la situació de partida és
molt diferent, ja no parlam de 17 hectàrees en el Pla de Sant
Jordi sinó que parlam d’una realitat molt diferent, parlam de
75.000 hectàrees només de blat de moro transgènic, les quals
suposen el 20% de tot el blat de moro, en presència molt
important a algunes comunitats autònomes, a Catalunya de més
del 50%, a Aragó, prop del 40%. Per tant que el conjunt de
l’Estat espanyol pogués ser declarat lliure de transgènics seria
una passa molt important per a la salut del camp i també per a
la seguretat alimentària.

Lògicament, si el Parlament de les Illes Balears aprova avui
aquesta declaració de les Illes Balears com a lliure de
transgènics i aprova també instar el Ministeri d’Agricultura
perquè sigui declarat al conjunt de l’Estat, nosaltres pensam,
des del BLOC pensam que el senador autonòmic podrà dur
aquesta proposta al Senat perquè també les Corts de l’Estat
facin una declaració semblant, extensiva al conjunt de l’Estat,
per a la qual confiam amb la majoria progressista que també hi
ha a les Corts espanyoles.

Acab ja, jo crec, repetesc que aquesta és una bona passa per
a la salut del camp, fins i tot és una bona passa econòmica per
al nostre camp en concret, el qual necessita productes de
qualitat i marques ecològiques i no agricultura industrial i és
una bona passa per a la seguretat alimentària que coneix, com
ja els senyors diputats saben, crisis alimentàries continuades:
les dioxines, la llengua blava, les vaques boges, etcètera.

Hi ha altres accions a fer, hi ha més camí a recórrer,
nosaltres en especial només en voldria esmentar una i és que
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crec que s’haurien de fer passes i s’hauria de treballar en el
camí de millorar la traçabilitat dels transgènics en els productes
que nosaltres consumim. Diu la normativa que quan un
producte alimentari arriba al supermercat o arriba a la botiga a
l’etiqueta ha d’informar de la presència de transgènics, però la
normativa també permet una presència del 0,9 de transgènics
que no sigui informat a l’etiqueta, amb la qual cosa aquests
transgènics poden anar a la nostra dieta, a la nostra alimentació
sense que nosaltres ho sapiguem. Aquest és un aspecte que s’ha
de millorar, indica un camí en el qual el Parlament o el Govern
pot tenir un altre camí per continuar avançant.

Res més, endavant amb aquesta proposició no de llei i
endavant amb el treball de precaució davant els organismes
modificats genèticament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull començar dient que podem
compartir des del Partit Popular o des del Grup Popular la
intenció que es manifesta respecte de protegir els pagesos,
respecte de tenir cultius millors o, si tant volen, realment
potenciar la producció autòctona. Fins aquí correcte, però la
manera, sobretot el text que se’ns sotmet avui ens posa molts de
problemes, i els diré per què: perquè parla que avui es declara
lliure de cultius transgènics aquesta comunitat. I veuran, i els
ho explicaré que no crec que aquest sigui el camí, almenys
legalment, més adequat.

Però convé fer una sèrie de reflexions, perquè avui es
parlava d’una proposició no de llei de l’any 2000, d’abril del
2000, a la qual han fet referència el Sr. Garcías i també el Sr.
Llauger, en què jo vaig ser el portaveu del Partit Popular en
aquell moment i arribàrem a un acord general, i per tant es va
aprovar per unanimitat. D’aquella proposició no de llei, moltes
de les coses que es deien s’han complert, algunes altres no,
però moltes d’elles s’han complert. I jo feia, i val la pena
recordar-ho, una sèrie de referències.

Jo els deia que la biotecnologia es definia com la utilització
d’organismes vius o parts d’aquests per aconseguir o obtenir,
modificar productes, millorar plantes o animals; no és una
ciència que ens l’haguem inventada ara, el que sí és cert és que
en els darrers vint, trenta anys, ha tengut un avanç realment
extraordinari, molt per damunt dels darrers segles. La
biotecnologia es va començar a emprar quan la humanitat va
començar a transformar el raïm en vi, la llet en formatge o la
farina en pa, aquí va començar la biotecnologia. Avui en dia
crec que el camp més desenvolupat de la biotecnologia és el
sanitari i aquí, bé, en els darrers 25 anys possiblement els
cultius o la biotecnologia agrària dins el món agrari ha tengut
unes passes molt més avançades que en els darrers anys, i això
és el que tal vegada crea aquesta alarma.

Però possiblement, quan es tracta de problemes sanitaris,
ningú no ha creat ni ha posat cap entrebanc quan es parla
d’utilitzar un producte transgènic en medicina, en sanitat. Per

exemple, un diabètic no té elecció, s’ha de posar insulina, no es
pregunta si és transgènica o no, simplement se la posa perquè
hi va la seva salut, hi va la seva vida en això, i ningú no ho
discuteix. I avui en dia pràcticament el cent per cent de la
insulina és un producte de la biotecnologia, ningú no ho
discuteix això. En canvi, quan parlam d’aliments, quan parlam
de menjar, clar, el consumidor vol poder triar i ha de poder
decidir sobre això, no és ver? I aquí és on es crea aquesta
polèmica, i jo voldria, amb tot el respecte del món, reclamar
responsabilitats sobre aquesta polèmica.

És cert que s’ha de parlar i s’ha de parlar clar i els
consumidors nacionals han de saber exactament què
consumeixen i han de tenir totes les garanties, però el debat
s’ha de saber on es planteja i també s’han de saber deixar les
coses ben clares; per tant, en el Parlament, a les institucions jo
entenc que qui crea aquesta opinió necessita, té l’obligació, a
més, de crear o, millor dit, d’actuar amb responsabilitat. I per
què els dic això? Perquè no és just plantejar que tots els
productes de la biotecnologia, o sigui tots els productes
transgènics són dolents pel fet mateix de ser transgènics, o que
tots els productes transgènics o biotecnològics són bons pel fet
de ser transgènics i que els productes transgènics ens duran a la
fi del món o que els productes transgènics ens salvaran. Això
no és cert, ni una cosa ni l’altra, i convé en això tenir-hi esment,
perquè es diuen moltes barbaritats, en un sentit i en l’altre.

Jo no crec que sigui dolent que s’incrementi, com deia el Sr.
Mayans, que es tregui un producte, una varietat d’arròs que
incrementi no només les seves proteïnes, sinó que incrementi
la seva producció i que solucioni un problema dels països del
sud-est asiàtic on passen gana. No em pareix malament treure
noves característiques de plantes que permetin més durada
d’aquesta planta. Tampoc no em pareix malament que es pugui
fer, a través de la biotecnologia, la micropropagació, les
paraules són una miqueta complicades, i aconsegueixes que a
partir d’una cèlAlula tenguis una planta, i això te permeti fer una
repoblació massiva a un preu barat i que te permeti també tenir
les plantes completament garantides. Jo no ho veig dolent. O
que s’utilitzi la biotecnologia per aconseguir fertilitzants, hi ha
plantes que a través de microorganismes tenen o retenen el
nitrogen; per exemple, una varietat o un producte d’aquí, les
faves, retenen el nitrogen; i moltes, quan s’estan sembrant amb
el sistema de rotació, s’utilitzen precisament les faves per
sembrar després el cereals per mor que té més nitrogen i per
tant li dóna més força i té abono. Quin mal hi ha, quin
problema hi ha, quin perjudici feim que s’estiguin millorant
genèticament aquestes varietat per aconseguir, a través
d’aquestes variacions, poder fixar més bé el nitrogen a la terra
o poder fertilitzar amb aquestes plantes la terra d’una manera
millor, estalviant l’adobament químic. Jo no crec que això sigui
dolent, jo no crec que això s’hagi de proscriure, jo no crec que
s’hagi de dir d’aquests productes el que s’ha dit aquí dalt
mateix.

Però sí crec, per exemple, que tampoc tot és bo; és a dir, el
que parlava el Sr. Llauger, bé, hi ha productes, com és la dacsa,
en mallorquí blat de moro, doncs que la dacsa s’utilitzi o es
facin varietats que siguin més resistents als fertilitzants o,
millor dit, als herbicides i als plaguicides, bé; si això crea
dubte, parlem d’aquest tema, però no mesclem unes coses amb
les altres i facem dolent tot tipus de producció. I jo crec que per
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això els deia al principi: és necessari actuar d’una manera
responsable i amb prudència, però també de manera legal.

Mirin, a Espanya tenim, el problema dels cultius transgènics
a la dacsa, a Balears es redueix a la dacsa; i hi ha unes
limitacions, hi ha una normativa que estableix com s’ha de fer
i com no s’ha de fer, i hi ha una normativa que estableix com
es poden utilitzar o com es poden prohibir, i no podem dir que
hi ha sembrats cultius que no estan controlats, perquè no és
veritat. Tal vegada no ens agradarà com estan controlats, però
que hi ha controls sí, o hi haurien de ser, veritat?

Nosaltres no podem dir que Balears avui és un país lliure de
transgènics, entre d’altres raons, perquè segons l’estadística del
ministeri, hi ha tres hectàrees de dacsa sembrada a les Illes
Balears. Per tant, si avui el Parlament de les Illes Balears
aprova aquesta declaració està dient una mentida; hi ha cultius
transgènics a les Illes Balears, tres hectàrees de dacsa. I jo em
pregunt quina credibilitat tendrà el Parlament si fa aquesta
aprovació i llavors s’acredita, basta que vagin vostès a la
pàgina del Ministeri d’Agricultura per comprovar que aquí no
és veritat que siguem un país lliure de cultius transgènics. Jo,
i li dic molt seriosament, no podem participar en un acte
d’aquesta responsabilitat en què contradiem la realitat; és a dir,
el Parlament avui, si aprova això, menteix.

Hi ha una altra qüestió que em preocupa: si declaram que
els cultius transgènics, que Balears és lliure de cultius
transgènics, però no parlam per a res del consum de productes
transgènics. I per tant aquí no sembrarem dacsa, però menjarem
els 36 productes transgènics que, l’altre dia Greenpeace
anunciava que eren als mercats; i és més, quan parlam de la
protecció dels nostres productes més emblemàtics, si pensam
amb la sobrassada, quan els porcs venen de fora i mengen els
pinsos de fora, menjaran productes transgènics; ho podem
acreditar el contrari?

Jo crec que el fi és bo, però hem de fer les coses bé. I és
més, dia 13 de setembre del 2007, ha sortit, o sigui fa un mes,
no arriba, ha sortit una sentència del Tribunal de Justícia de la
Comunitat Europea en la qual proscriu aquest tipus de
declaració; és més, aclareix, crec que deixa ben clara la
interpretació sobre la normativa vigent, en la qual diu que per
a qualsevol excepció de normes d’harmonització, és a dir, la
Directiva de transgènics i per tant nosaltres exceptuar els
cultius transgènics en aquesta comunitat necessitem
l’autorització prèvia de la Comunitat Europea, previ l’informe
de l’autoritat europea de seguretat i alimentació. I s’ha
d’acreditar que hi ha unes novetats científiques o un problema
específic que justifiqui que no procedeix aquesta excepció.
Això no ha passat, no ho hem fet, i a mi em pareix interessant
que per poder declarar això treballem en aquest sentit.

I això és el que els deman, mirin, la declaració és, amb tot
el meu respecte, falsa, estan mentint als ciutadans; no pot
transcendir que el Parlament de les Illes Balears menteixi als
ciutadans. Facem la feina com mana la llei i arribem a la
conclusió, a través d’aquests estudis científics, acreditem-ho
davant la Unió Europea i que sigui la Unió Europea qui ens
autoritzi declarar el país lliure de transgènics, llavors direm la
veritat, llavors defensarem efectivament els pagesos i la
producció agrària. I entrem en el consum, perquè si no resulta

que és dic, amb tot respecte al proposant, pura hipocresia, és
pura hipocresia.

No sembram dacsa, no sembram tres hectàrees de dacsa a
Balears, ja no tenim productes transgènics, i en canvi els
supermercats plens de productes transgènics. Si ve qualsevol
ciutadà de l’estranger confiat que en aquesta terra no hi ha
productes transgènics i resulta que és mentida, quina
credibilitat tenim com a país?

Jo crec que és possible que la redacció d’aquesta proposició
no de llei doncs s’hagi produït o bé per la falta d’experiència,
bé per la pressa, pel que sigui i no té la redacció doncs
possiblement més adequada. I jo li pregaria que o bé la refés,
la retiràs per presentar-ne una que li poguéssim donar suport
tots en el sentit que li he explicat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, acab tot d’una, Sra. Presidenta. O també, doncs miri, que
accepti algunes de les esmenes o les esmenes que ha presentat
in voce el Sr. Mayans. Si bé, jo faria, en un dels punts que
parlava, crec que era el 6, faria la precisió que hem d’actuar
conforme estableix la norma. Ens podem trobar amb una
resolució de la Unió Europea anulAlant la decisió d’aquest
Parlament, seria ridícul que això ens passàs, però seria molt
greu, perquè s’evidenciaria que havíem actuat malament. I
d’això crec que no es tracta.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cardona.

(Alguns aplaudiments)

Vol fer ús de la paraula el grup proposant? El Sr. Garcías té
la paraula per un temps de 5 minuts.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, pot ser que la
falta d’experiència parlamentària, com deia el Sr. Cardona, hagi
fet que la redacció no sigui tan adequada o tan exacta com diu
o que demana que s’hauria de votar, però sí que és jo crec que
clara, és a dir, declarar el territori de les Illes Balears lliure de
cultius transgènics. Lliure de cultius transgènics entenc que vol
dir lliure de sembrar, lliure de l’activitat agrícola. Evidentment,
i és cert, i no estic d’acord amb el fet que s’estigui mentint si es
fa aquesta declaració, vostès amb allò de les mentides sempre
fan igual, és a dir, la veritat és sempre la seva, no importa
d’altra, tot el que diuen els altres és mentida, el que diuen
vostès és sempre vera. 

Dic que no mentim perquè hi ha un registre creat, hi ha una
normativa creada i aquesta normativa no se salta en absolut, és
a dir, el fet de fer una declaració institucional d’aquestes
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característiques és clarament a favor d’una opció estratègica
per a l’agricultura i la ramaderia de les Illes Balears. A partir
d’aquí hi ha tot un camí a fer, tota una feina a fer, evidentment,
i no es pot anar, evidentment, en contra ni de les directives
europees ni de les normatives estatals. 

Miri, el fet de fer aquesta declaració no contradiu
absolutament res, i no contradiu res perquè les directives
europees sobre la matèria i la normativa adaptada de l’Estat
espanyol sobre la matèria i la normativa creada per la comunitat
autònoma amb el decret de reglament, amb el decret -perdó- de
creació del registre de cultius transgènics publicat dia 30 de
maig d’aquest mateix any. 

Llavors sobre el Grup Mixt, l’esmena in voce jo entenc que
no es pot acceptar per una raó molt senzilla, i és que redundar
en allò que ja ha aprovat aquest parlament en el seu moment no
té massa sentit. És a dir, en aquest moment entenc que allò que
procedeix és aprovar aquesta declaració institucional, i a partir
d’aquesta declaració institucional posar totes les mesures i totes
les eines a fer feina perquè en benefici d’una agricultura i d’una
ramaderia respectuoses amb el territori i amb el medi ambient
i amb una cerca d’un valor afegit que redundarà en la resta de
sectors vagi endavant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Garcías.

(Alguns aplaudiments)

Aquesta presidència entén que queda amb els termes que
s’ha presentat la proposta i que no hi ha cap tipus de
modificació, i per tant, si els pareix bé, passaríem a la votació.

Passam a votar. Crec que falta gent...

(Remor de veus)

Votam.

Passam a votar.

Canviarem els sistemes de votació.

Passam a votar.

Sí, 29; no, 28; abstencions, no n’hi ha. Per tant queda
aprovada.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 1779/07,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
comissió per a l'estudi dels mecanismes d'intervenció i
anàlisi de la societat del coneixement a les Illes Balears.

I passam al següent punt de l’ordre del dia, que és la
proposició no de llei del Grup Parlamentari Socialista sobre
l’estudi dels mecanismes d’intervenció i anàlisi de la societat
del coneixement a les Illes Balears. Per defensar la proposició

no de llei té la paraula el representant del Grup Socialista per
un temps de 10 minuts.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Senyores conselleres, se vos està revertint o s’ha revertit una
sèrie de mapes conceptuals que són reduccions dels conceptes
en què s’ha basat l’explicació de la societat del coneixement.
Són materials elaborats mitjançant noves tecnologies de la
informació i la comunicació però no són pròpiament
tecnologies de la informació i la comunicació perquè el
Parlament, per qüestions estructurals, o aquesta sala de plens,
no ho permet. Tal vegada és una de les finalitats cap on
hauríem d’anar.

El concepte de societat del coneixement va ser utilitzat per
primera vegada l’any 1969 pel pensador del món de l’empresa
Peter Druker quan observà que a determinades organitzacions
hi havia empleats que manejaven més informació a
determinades àrees que els seus propis superiors. Aquest fet
trastocà en aquest moment la unidireccionalitat de la
informació i la convertí en una relació bidireccional, d’anada
i tornada. Durant el decenni del 1990 aquesta concepció va ser
aprofundida a diversos estudis detallats i publicats per
investigadors de reconegut prestigi, com Robin Mansell o Nico
Sther, en els quals es defineixen les noves tecnologies de la
informació i de la comunicació com a base fonamental pels
nous canals d’informació i de coneixement.

Les societats de la informació sorgeixen amb l’ús i les
innovacions intensives de les tecnologies de la informació i de
les comunicacions, on l’increment de la transferència
d’informació ha modificat en multitud de sentits la forma en
què es desenvolupen moltes activitats de la societat moderna.
Hem evolucionat des d’un paradigma industrial on la
informació s’aplicava sobre la tecnologia a un nou paradigma
on la tecnologia s’aplica sobre la informació. Però no podem
confondre els conceptes d’informació i coneixement, ja que la
informació és l’instrument efectiu del coneixement però no és
el coneixement en si mateix. El coneixement inclou tots aquells
elements que poden ser entesos per qualsevol ment humana
raonable; la informació, per la seva banda, és composta per
aquells elements que obeeixen principalment a interessos
comercials.

En aquests moments la societat del coneixement és més
aviat un ideal o una fita cap a la qual es dirigeix la humanitat,
una etapa evolutiva posterior a l’actual societat de la
informació. A la societat del coneixement s’hi arribarà
mitjançant les oportunitats que representen els medis i la
humanització de les societats actuals, la qual cosa implica la
comprensió per part de cada individu de com funciona la
societat, les seves normes i les seves relacions socials. La
societat del coneixement serà possible i efectiva quan tots els
habitants del món gaudeixin d’igualtat d’oportunitats en l’àmbit
de l’educació, quan cada persona sigui capaç d’analitzar la
informació que rebi amb esperit crític i pugui assimilar i
interioritzar aquells coneixements que cregui oportuns a la seva
base de coneixement. Mentre no es compleixin aquestes
premisses continuarem vivint en el període de la societat de la
informació.
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Segons el professor Agustí Canals l’any 2003 coneixement
és tot allò que ens ajuda a interpretar l’entorn i, com a
conseqüència, a actuar; és important entendre el coneixement
com allò que dóna la possibilitat de poder actuar, no sols de
saber i no sols d’interpretar. Gestionar el coneixement de forma
eficient implica, per tant, l’optimització d’aquest recurs, el
propi coneixement. Qualsevol entitat persegueix aquest fet,
l’optimització del coneixement, la gestió eficient del
coneixement. Les anomenades economies de la informació i del
coneixement ens obliguen a parlar de societat del coneixement.
La informació i el coneixement ben gestionats són
progressivament més importants com a recurs o com a
producte. Les entitats socials públiques o privades estan cada
vegada més preocupades per com s’utilitzen els recursos de
coneixement. Per això inventen sistemes per tal d’aglutinar tota
la informació i el coneixement que puguin tenir els seus
membres. 

El fet de la globalització també implica crear sistemes que
permetin que el coneixement adquirit a qualsevol lloc del món
sigui aplicable a altres indrets. Es posen a l’abast de les
organitzacions coneixement rellevants que després poden ser
utilitzats per cada individu. En aquest sentit les noves
tecnologies de la informació i la comunicació aporten
innombrables eines i metodologies que permeten realitzar
multitud de tasques relacionades amb el coneixement que abans
eren impensables de dur a terme. La tecnologia en aquest cas
ha estat clau a l’hora de construir el concepte de societat del
coneixement.

Cal promoure la creació i la posterior transmissió del
coneixement, una transmissió que tenint en compte els mitjans
dels quals disposam pot ser efectuada des de diversos punts de
vista i de diverses maneres, fins i tot en l’espai o en el temps.
La transmissió de coneixement pot ser temporal o atemporal,
pot ser sincrònica o asincrònica. Mai no perdem de vista que el
coneixement es transmet en cadena, agilitar les formes de
transmissió del coneixement és agilitar el coneixement social,
el coneixement de tots i de totes.

Cal que obrim un debat entre els diferents agents socials,
econòmics i institucionals de les Illes Balears al voltant de
l’impacte que les noves condicions econòmiques i
tecnològiques tenen per a les Illes Balears, i les oportunitats i
els reptes que representen per a tots nosaltres. El desplegament
de la societat del coneixement no ha de ser solament un catàleg
de bones pràctiques tecnològiques, ha de ser un mecanisme més
recolzat a les tecnologies de la informació i la comunicació per
impulsar la cohesió territorial, social i econòmica de la nostra
comunitat.

El nostre grup té en compte aquest canvi de motor de
desenvolupament i progrés que implica el concepte de societat
del coneixement, promovem la utilització i l’aprofitament dels
beneficis de les noves tecnologies de la informació i la
comunicació. Per això el Grup Parlamentari Socialista insta el
Govern de les Illes Balears a treballar en aquesta línia,
possibilitant l’evolució de la nostra comunitat cap a la societat
del coneixement.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per a fixació de posicions tenen la
paraula..., la Sra. Suárez pel Grup Parlamentari Mixt.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats i diputades. Sr.
Diputat, coincidim en el fet que informació i coneixement han
estat elements claus al llarg de la història de la humanitat. A les
darreres dècades del segle XX hem assistit a una profunda
transformació i ampliació de les capacitats tècniques de les
tecnologies de la informació i de les comunicacions, les
anomenades TIC, i tan important ha estat aquesta transformació
que alguns han qualificat aquests canvis com la tercera
revolució industrial. Aquesta nova revolució industrial ve
marcada per un ampli ventall de progressos tècnics als camps
de la ciència, la tecnologia, l’administració, l’economia i també
fins i tot la vida quotidiana. 

Estam parlant, per tant, d’uns processos amb important
implicacions socials, econòmiques i vitals. Al món de
l’economia, per exemple, observam que el flux de productes
físics deixa el seu paper central dins el procés econòmic i les
empreses i els mercats s’han convertit, i vostè ho ha assenyalat,
en processadors d’informació i generadors de nous
coneixements. Gràcies a internet, probablement l’exemple
paradigmàtic, modèlic, de l’evolució de les TIC, podem parlar
d’una economia global en què fronteres espacials han perdut
una bona part de la seva tradicional importància.

Però aquesta revolució també afecta altres aspectes de
l’activitat humana com són els moviments socials, l’activitat
política i, com deia abans, la vida diària. Les noves formes de
comunicació permeten compartir inquietuds i valors entre un
major nombre de persones superant les barreres geogràfiques.
El repte, per tant, és que aquesta gran revolució ho sigui en
benefici de tota la ciutadania. Així quan passam de la reflexió
general a dades concretes referides a Balears observam que hi
ha situacions que des del nostre punt de vista precisen de la
intervenció i de la correcció. Només assenyalarem tres punts
concrets recollits a l’informe econòmic i social de les Illes
Balears del 2006 fet pel Centre de Recerca Econòmica de la
UIB i Sa Nostra i que ens poden servir de botó de mostra.

Tres punts. En primer lloc, en aquest informe es parla de
l’escassa inversió en recerca, desenvolupament i innovació a
les Illes Balears. Cito textualment: “Les Balears es varen
continuar situant -el 2006- en posicions allunyades pel que fa
a la despesa en recerca, desenvolupament i innovació, i a la
incidència de les TIC a l’economia, amb una inversió que es va
xifrar en el 0,28% del PIB, percentatge que contrasta clarament
amb els registres de les comunitats capdavanteres, com pot ser
el cas de Madrid, 28,6, o Catalunya, 22,6"; ahir mateix la
rectora a la inauguració del curs oficial de la UIB a Eivissa
parlava que, a més d’aquesta escassíssima inversió pública en
R+D+I, també passa exactament amb l’empresa privada. Segon
punt, també assenyalat en aquest informe: manteniment de
l’anomenada fractura digital per raons d’edat. Cito textualment:
“Només el 21% de les persones amb més de 55 anys utilitzen
internet enfront del 83% dels menors de 55 anys”. I tercer botó
de mostra: pel que fa a l’equipament de les TIC i a l’ús



240 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 8 / 9 d'octubre del 2007 

 

d’internet a les llars de les Illes Balears crida l’atenció la
situació de Formentera, amb diferències percentuals de 6 i 7
punts per baix de la mitjana balear pel que fa a llars amb
ordinadors i accés a internet. 

Per tant nosaltres considerem que és necessari fer de les
noves tecnologies una eina de progrés i desenvolupament del
conjunt de la societat, però de la majoria de la ciutadania.
Aquesta inquietud està recollida al punt 20 de la Declaració del
MilAlenni de l’any 2000, on diu “vetllar perquè tothom pugui
aprofitar els beneficis de les noves tecnologies, en particular de
les tecnologies de la informació i de la comunicació”. Està
present també al Consell Europeu de Lisboa, també de l’any
2000, que va establir com a objectiu estratègic de la Unió
Europea el desenvolupament en el termini de deu anys d’una
economia basada en el coneixement, i nosaltres pensem que
aquesta mateixa inquietud és la que està darrere d’aquesta
proposició no de llei que presenta el Grup Parlamentari
Socialista. Per tant les diputades d’Eivissa pel Canvi votarem
a favor, esperant que aquesta comissió d’experts i institucions
es constitueixi aviat i que en poc temps plantegi mesures
perquè el conjunt de la societat balear pugui resultar beneficiat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
el Grup d’Unió Mallorquina evidentment votarà a favor
d’aquesta proposició no de llei perquè en principi qualsevol
proposta que vagi en el camí d’aconseguir una major
excelAlència per a les Illes Balears ha de rebre el nostre suport.

És evident, i ja s’ha dit i intentaré evitar repeticions i
reiteracions innecessàries, que tenim una realitat fruit de la
revolució tecnològica evident, on la informació i el
coneixement circulen d’una manera molt més ràpida i està molt
més a l’abast dels tots els ciutadans de la nostra societat. Això
produeix, evidentment, un enriquiment, un doble enriquiment,
un enriquiment social, de coneixement personal dels ciutadans
que conformen la nostra colAlectivitat, però també és evident
que pot produir un enriquiment econòmic empresarial. Per tant
consideram que qualsevol mesura que vagi en el camí
d’aconseguir una major inversió en formació, en condicions, en
infraestructures, en equipament que faci possible que tenguem
més accés i més facilitat i més ús d’aquestes noves tecnologies
i d’aquesta societat del coneixement anirà per bon camí.

S’ha dit moltes vegades que les Illes Balears han de
menester caminar cap a la diversificació econòmica, que tenim
un monoconreu excessivament dependent del turisme i molt
especialment del sol i de la platja, i és evident que la societat
del coneixement obre portes i obre vies per dur a terme una
feina molt important que pot produir aquest enriquiment.

Per tots aquests motius donarem suport a aquesta iniciativa.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc per anunciar el
nostre suport a aquesta moció, tot i que realment la trobam molt
general. Crec que hem de fer un esforç després a fer aplicacions
polítiques en el dia a dia, perquè la idea general aquesta de
generar, avui, processar, transmetre, tenir informació és clau
per a la productivitat i és clau també per al poder, per a
l’exercici del poder en tots els sentits de la paraula arreu, crec
que hem de tenir en tot moment molt present, però ara es tracta,
com és natural i que és la intenció del ponent, que tenguem
unes polítiques que facin possible estar al capdavant d’aquest
repte. 

El gran primer punt que s’apuntava era el d’educació i
formació contínua, el nostre estoc de capital intelAlectual, en el
qual tenim un gran problema a les Illes Balears que és
l’abandonament dels estudis. També ja s’ha apuntat, com
remarcava Sa Nostra a l’informe anual, la fractura digital que
continua. El tema que la divulgació tecnològica i científica
sigui arreu, fins i tot entrada com una moda que en bona part ho
és, com un estil, jo quasi diria que com una senya d’identitat
que hauríem d’intentar que s’associés a la idea de cada una de
les Illes i de les Illes Balears perquè això també té un efecte
multiplicador.

Hem de jugar a una major connectivitat en aquests moments
amb bandes amples, amb la idea mateixa de la ciutat ubiqua
que s’hauria de procurar que fossin amplíssimes ciutats, els
casos de Filadèlfia, Amsterdam, on realment gairebé tot el
territori és wifi, crec que l’empenta que s’està duent en aquest
moment d’edificis està bé i és un primer avanç, però crec que
hauríem d’anar realment cap a aquesta idea de la ciutat ubiqua
i d’una ampliació general de la connectivitat. El mateix
tancament que està fent la TDT amb els problemes que té fins
i tot per la identitat cultural de parla catalana creim que s’ha de
fer d’una altra manera, evidentment molt més ambiciosa, molt
més oberta i que tengui molt en compte aquests elements
d’identitat.

L’e-administració realment es van fent passes, es van fent
molt més anuncis que fets. Crec que també hi ha un gran camp
dins els SMS, ja, dins el mòbil, no només dins el PC, que
comença a entrar, però realment en aquest moment no som
avantguarda en tots els serveis de l’administració que s’estan
duent a terme. Hi ha l’element sobretot de l’economia;
indiscutiblement les empreses han de tenir suport per estar al
dia, per estar en xarxes de comunicació a nivell internacional,
i nosaltres hem de tenir la vista de donar suport a les activitats
emergents perquè són realment el futur. 

Crec que un dels grans handicaps ja l’ha apuntat i també
surt a l’informe de Sa Nostra, és el nostre gravíssim dèficit
d’inversió en R+D, en societat del coneixement. Si a Lisboa
posa l’objectiu del 3% del PIB nosaltres estam en el 0,3% del
PIB, el 0,3% del PIB de les Illes Balears. Una bona part de
responsabilitat la tendrà ara aquest parlament, aquest govern,
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però reconeguem que fins i tot seria injust dir-ho quan a tot
occident les administracions estan gestionant el 50, el 60, el
65% del PIB, a Escandinàvia; aleshores quan es proposa el 3%
del PIB és un objectiu assolible; quan nosaltres gestionam la
misèria del PIB balear que en aquest moment gestiona aquest
parlament la veritat és que instar-lo a arribar al 3% del PIB en
R+D realment és un objectiu difícil. 

Però perdrem el tren, perquè això és el gran repte de les
societats pròsperes; o les societats pròsperes aconsegueixen per
elles mateixes i per tot el món, però sobretot per elles mateixes
en aquest moment, que és el nostre gran repte, arribar a aquest
nínxol de les societats del coneixement, o realment la gran
tradició que tenim de prosperitat dins occident pot quedar un
moment o l’altre en entredit. Per tant l’estratègia de Lisboa
esdevé clau per al nostre futur.

Un altre element és la participació política, que crec que
tampoc no s’està arribant a les possibilitats de donar el seu
parer els ciutadans de tenir informació contínua i d’alguna
manera contrastar els projectes polítics, no s’està arribant a
totes les possibilitats que permet la participació. Nosaltres
creim que s’ha de fer, evidentment després s’ha de respectar
bastant el que pensen els ciutadans, perquè si no evidentment
se’ls dóna una poalada d’aigua freda, però crec que sí s’ha
d’animar al debat i la democràcia, el poder, el gran control amb
el poder i tornar el poder cap als ciutadans realment té unes
grans possibilitats en l’era de la tecnologia, en l’era del
coneixement, i és el gran repte perquè si no el coneixement
quedarà en mans d’uns pocs que seran els que realment ho
duran a terme.

L’altre gran repte dins aquesta societat global que també
voldríem que el Govern tengués present a l’hora d’enfocar
aquesta proposició no de llei és la identitat. Dins els llogarrets
globals hi ha d’haver un espai per a totes les cultures, hi ha
d’haver uns espais d’entesa que evidentment es pronunciaran
en unes llengües que seran..., koiné, que serà bàsicament en
aquest moment l’anglès -no ho serà l’esperanto tal i com van
els signes del temps-, però sí que hi ha d’haver també espai per
a totes les identitats i per a totes les cultures dins aquest espai
global. Precisament la tecnologia ho permet, precisament l’era
del coneixement ho permet, i per tant és diferent plantejar-ho
com una maquinària d’eliminar identitats que no precisament
com una gran oportunitat per a aquestes identitats.
Indiscutiblement això és el futur i en tot cas és el que ens
donarà valor afegit.

Jo acabaria amb l’anècdota que ja és molt coneguda, de
Negroponte, quan a la duana li exigeixen que valori el seu PC
perquè ha de dir què val el seu PC, i ell diu: “No, és que no sé
què val”, i diu: “Posaré 1.000 euros”. Diu: “No, no li donaria
ni per 2 milions d’euros el que hi ha dins el PC”. Realment és
molt important; avui ja (...) no ho diria perquè segur que ho té
a moltes altres bandes, però crec que aquesta idea que el
coneixement és realment un valor importantíssim i que ha
d’estar a l’abast de tothom, molt obert, on tothom hi sigui
accessible i ens haurem d’avesar que tothom pugui manipular
coneixements d’altri i regular d’una altra manera tot el dret de
propietat intelAlectual, etc., crec que és un dels grans reptes de
la societat del coneixement i que aquest govern i que aquest

país realment han de fer l’esforç de concretar-lo i intentar estar
a l’avantguarda.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Huguet, del Grup Popular, té la
paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Portaveu del Grup Parlamentari Socialista, vagi per
endavant la meva humil però personal consideració a aquesta
no sé si és la seva primera intervenció, però que ha estat una
intervenció que ens posa damunt la taula un tema que jo diria
que ens uneix a tots, perquè pens que aquesta proposició no de
llei rebrà avui el reconeixement i l’aprovació unànime
d’aquesta cambra. Aquesta és una proposició no de llei que
arriba a un bon moment i arriba a un bon moment perquè la
societat del coneixement és el nou paradigma d’aquesta societat
que utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació i
que a ningú se li escapa que s’han identificat com el motor de
l’avanç econòmic i de la millora de la productivitat, les quals
determinen el creixement i el progrés socioeconòmic de les
societats avançades.

M’ha de permetre que li digui també i que em dirigeixi a
tota la cambra que crec que hem confós un poc el debat, aquí
s’han mesclat molts debats i s’han mesclat molts conceptes, i jo
crec que l’obligació dels parlamentaris, a pesar que tenen plena
i tenim plena llibertat de parlar del que creguem que haguem de
parlar, fins i tot d’allò que no coneixem, com és en aquest cas,
que jo m’he hagut de preparar per sortir avui aquí, però la
proposta és molt concreta, vostè ens proposa la creació d’una
comissió. Jo vull aprofundir en la creació d’aquesta comissió
per saber què és el que hem de fer, com està composada, quina
ha de ser la seva funció i per què s’ha de constituir.

Per tant, la creació a les Illes Balears de la Comissió per a
l’estudi dels mecanismes d’intervenció i anàlisi de la societat
del coneixement, com he dit abans, cregui'm que arriba en un
bon moment. I arriba en un bon moment a l’administració
pública, sobretot després de la publicació, com vostè molt bé
sap, de la Llei 11/2007, de dia 22 de juny, d’accés electrònic
dels ciutadans als serveis públics. I arriba a un bon moment,
perquè també crec que val la pena reconèixer que a la
legislatura passada es va aconseguir en aquesta comunitat situar
les Illes Balears en els llocs capdavanters d’utilització de
l’Internet, només per darrera de la comunitat de Madrid, i açò
no és una cita interessada sinó que és una informació treta de
l’informe mensual de la Caixa, corresponent al juliol-agost del
2007.

Consideram idò aquesta iniciativa una bona iniciativa i
consideram que és una bona iniciativa per donar resposta a la
necessitat de millora del capital humà i tecnològic de les
nostres illes; perquè encarar la inserció plena a la societat del
coneixement és, avui per avui, apostar decididament per
l’educació i la tecnologia com a pilars bàsics que han de
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constituir i que han de suportar aquesta nova iniciativa, aquesta
societat del coneixement.

S’ha dit i s’ha repetit, i jo no me vull fer cansat i menys en
aquestes hores, en tot el procés, al llarg del procés que té les
seves arrels a l’Agenda E Europa del 2002 i que després, més
endavant, és la del 2005, i que ara es focalitzarà cap al 2010,
crec que nosaltres, aquest Parlament, aquesta comunitat
autònoma té la gran oportunitat de treballar, negociar, demanar,
solAlicitar i fins i tot, m’atreviria a dir jo, exigir ser inserits dins
el Pla Avanza del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme que
té aquest pla amb visió cap al 2010.

Per tant, simplement m’agradaria fer unes recomanacions,
ni tan sols m’atrevesc a dir exigències, però sí recomanacions
que crec que val la pena almenys que quedin enregistrades i
que les tenguem en compte, perquè aquesta proposició no de
llei serà aprovada, i per tant ja queda dit: el nostre
posicionament és totalment favorable a la seva creació. Però
permeti'm, Sr. Diputat, que li faci una sèrie de consideracions,
que no esmenes, per si poden ser assumides, almenys el seu
pronunciament, com a representant del grup que dóna suport al
Govern.

La primera: que per posar en marxa aquesta comissió és
superinteressant comptar amb un grup d’experts, un grup
d’experts que abracin diferents sectors del coneixement,
tecnològic, jurídic, social, empresarial, etcètera, però també
d’experts dins l’administració, tal com s’ha de contemplar una
comissió on tengui aquest camp el màxim d’obert possible.
Però també m’ha de permetre que li digui que és indubtable que
a aquesta comissió hi han de pertànyer representants de totes i
cadascuna de les illes.

Segona qüestió: s’ha d’entendre aquesta comissió com a una
comissió assessora consultiva, més que com una comissió
executiva. I creim interessant que si és així hi hagi un
desequilibri en la seva composició a favor dels experts, en
detriment de la representació política, perquè ha de ser una
comissió que tengui un nord ben fixat, d’assessora i de
consulta.

Tercera qüestió: haurà d’elevar aquests informes, aquestes
propostes, que açò es podrà fer indiscutiblement, al Govern, no
faltaria més, però que també s’ha de brindar a la resta de les
administracions i per què no dir-ho, que es duguin tots i
cadascun dels informes, propostes i anàlisis aquí a aquest
Parlament, perquè ens hi puguem pronunciar.

I també m’atreviria a dir que aquesta comissió és
suficientment important que en el moment que es creï hauria de
tenir una dependència orgànica del més alt nivell. I per a
nosaltres, en aquest cas concret, el més alt nivell, pel seu paper
de coordinació intergovernamental i de coordinació entre les
administracions roman, precisament, a la Conselleria de
Presidència.

Per tant, senyores i senyors diputats, per tant, senyor
portaveu, amb aquestes recomanacions li reiter tal com he
començat la nostra disposició total i absoluta a donar el vot
favorable a aquesta proposició no de llei i, sobretot, fer passes

perquè aquesta nova societat del coneixement i de la
informació sigui una realitat a les nostres illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant? Sr. Coll, té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Jo sincerament no sé si fer la intervenció o deixar-ho anar
així, perquè amb el bon gust de boca que ens anirem a dinar no
és qualque cosa comuna.

En qualsevol cas, fent un recull d’informacions respecte del
que deia el Sr. Huguet, crec que aquí sí que ha demostrat un
tarannà negociador i de consens, crec que això sí que és un
tarannà negociador i de consens. Bé, en qualsevol cas, fent
aquest recull d’informació ens trobam que a la legislatura 1999-
2003 es va fer una documentació anomenada Llibre Verd,
concretament Les Illes Balears en la societat de la informació
i del coneixement, un marc integrador per al desenvolupament
sostenible de la societat balear en el segle XXI; aquest estava
integrat per un equip redactor on hi havia gent de la societat
civil, experts en matèria de territori, experts en matèria
d’economia, experts en matèria de noves tecnologies i on
també, evidentment, hi havia una sèrie de càrrecs polítics. En
aquest document es va presentar en el seu moment un marc
integrador per estructurar les accions del Govern de les Illes
Balears d’aquell moment, on es reflexionaven temes com, per
concretar una miqueta la proposició no de llei, el Sr. Antoni
Alorda ho demanava, és cert que és una proposta oberta, però
realment és oberta perquè això demostra que s’ha fet molt
poquet realment, últimament, en aquest aspecte.

Tal vegada podríem recuperar una sèrie de punts que en el
seu moment varen ser interessants, temes com la transformació
de comportaments quotidians a través de les noves tecnologies
de la informació i la comunicació; convergència de les TIC i el
desenvolupament d'Internet; el canvi de paradigma tecnològic
de la societat industrial a la societat de la informació;
informació i coneixement com a matèria primera; influència en
el desenvolupament tecnològic en el desenvolupament de les
capacitats humanes; augment de les capacitats de les persones;
reorganització de les activitats dependents de la tecnologia i
accés a la informació a baix cost. En aquest document comentat
es pretenia un canvi en la forma d’afrontar els problemes i de
cercar solucions, es pretenia assolir un tarannà democràtic basat
en la recerca de més transparència i participació social. Així
mateix, es pretenia informar eficientment i comptar amb les
opinions de tota la ciutadania com a part d’aquest procés i
posar en marxa un procés de consulta, acompanyat de les
campanyes d’informació pertinents de sensibilització i de
setmanaris de participació i de debat.

Aquesta, com dic, és només una proposta, crec que ja està
bé així, estic content que aquesta proposició s’aprovi per
unanimitat i crec que ara passam la pilota a la teulada del
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Govern i són ells els responsables de desenvolupar aquesta
proposta amb efectivitat i eficiència.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Coll. Conclòs el debat, aquesta
presidència entén que no és necessari procedir a la votació i
queda aprovada per assentiment.

Doncs, no havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió.
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