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LA SRA. PRESIDENTA:

Continuam el debat, en aquest cas el debat número 4,
Conselleria d’Educació i Cultura.

(Remor de veus)

(La Sra. Vicepresidenta Primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, doncs, al debat número 4 de totalitat, agrupació de
la secció 13, Conselleria d’Educació i Cultura, amb les seccions
i entitats afins: secció 13, Conselleria d’Educació, Institut
Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals.

Passam a la defensa conjunta de totes les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Popular, per la qual cosa té
la paraula el portaveu, en aquest cas la portaveu, Sra. Feliu, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, des de
la responsabilitat que els diputats del Grup Parlamentari
Popular assumim en la nostra feina, vull ser realista, i essent
realista he de dir que aquests pressuposts de la Conselleria
d’Educació i Cultura no són uns pressuposts suficients per
garantir les millores destacables en els àmbits educatiu i
cultural de les nostres illes. Aquests pressuposts confirmen
claríssimament que l’àmbit de l’educació i de la cultura no són
àrees prioritàries per a un govern d’esquerres que s’omple la
boca de fer anuncis d’actuacions importants a l’àmbit social,
cultural, educatiu, quan estan a l’oposició, però que quan
governen les coses canvien i canvien molt.

Mirin, fins i tot alguns de vostès, senyores diputats de
l’esquerra, tot i que a la comissió passada defensaven aquests
pressuposts, com no pot ser d’una altra manera, que estan en un
pacte, també varen criticar, i això no podem llegir tots al Diari
de Sessions, criticaven idò que són uns pressuposts insuficients
per dotar aquesta comunitat d’una millor educació i cultura.
Varen afirmar clarament que són uns pressuposts insuficients
per poder abordar la situació de la nostra comunitat que
necessita en temes educatius i culturals.

Just per això, i perquè són uns pressuposts insuficients i no
realistes amb les necessitats plantejades per la societat per a
l’any 2008, nosaltres hem presentat una esmena a la totalitat i
no els hi donarem suport.

Per a l’any 2008 la Conselleria d’Educació i Cultura té un
pressupost de 801,8 milions d’euros, el que suposa un
increment d’un 15,38% respecte a l’any anterior, segons afirma
la consellera. Però és que aquest increment no és real del tot, i
després ho explicaré en termes més concrets. Nosaltres
consideram que són, com dic, uns pressuposts insuficients per
fer front a les necessitats educatives i culturals de les Illes,
sobretot tenint en compte el creixement de població que hem
experimentat i les necessitats que aquest creixement comporta.

Des del nostre parer aquest pressupost no contempla un
increment elevat de l’alumnat estranger, i aquest és un tema
realment preocupant. Però és que també quan parlam
d’infraestructures educatives necessàries ens adonam que hi ha
vertadera necessitat de construir nous centres educatius, així
com de millorar els que ja tenim, i aquests no són als
pressuposts; és més, a les esmenes que el meu grup ha presentat
per a la construcció de nous centres tots vostès, senyores i
senyors diputats de l’esquerra, varen votar-hi en contra, i això
que la consellera diu que les inversions en infraestructures
educatives és un dels objectius més urgents. La veritat és que
veim que en el seu comportament a l’hora d’acceptar esmenes
concretes del Grup Popular al respecte ens podem adonar que
només és fum que intenten vendre. O que tal vegada, tal
vegada, les prioritats educatives tenen color polític, perquè què
passa, per exemple, a Eivissa?, què passa a Binissalem?, què
passa a Inca amb el teatre municipal?, entre d’altres exemples,
que em podria allargar molt.

És evident que hi ha una manca de planificació en aquest
pressupost, i això és tan greu que només aquesta mancança
justifica ja nostra esmena a la totalitat del pressupost. Jo ja li
vaig dir, Sra. Consellera, a la seva compareixença a la comissió
en què ens va explicar els pressuposts, li vaig dir que els
nombres de l’IBISEC, per exemple, no quadren, i que malgrat
ens anunciï que farà moltes inversions en centres educatius
nous, amb aquest pressupost no podrà fer cap escola nova, no
podrà fer res més que no sigui continuar amb les actuacions que
a l’anterior legislatura ja s’havien adjudicat i licitat, però
escoles que surtin de les respostes que aquest govern
d’esquerres ha de donar a les noves necessitats que es
plantegen, no se’n podrà fer cap ni una.

No contemplen tampoc aquests pressuposts conceptes tan
importants com l’eliminació de barreres arquitectòniques, tal
com disposa la normativa aplicable a la Llei d’accessibilitat i
eliminació de barreres arquitectòniques que, per altra banda,
disposa d’un límit temporal a inicis del 2008, i no em diguin
que són a altres conselleries els pressuposts necessaris per a les
adaptacions dels centres culturals i educatius perquè no és vera,
no hi són.

Jo els puc fer una proposta ben senzilla en matèria
d’inversions educatives, entre d’altres propostes que podríem
fer, i és que les partides previstes per a parcs infantils a
secundària, que pens que no és necessari en aquestes edats fer
parcs infantils als centres de secundària, idò que aquestes
quantitats vagin destinades, per exemple, a la implantació, al
seguiment, als controls de plans d’autoprotecció als instituts
d’ensenyança secundària, que per altra banda la consellera va
reconèixer a la mateixa comissió que no hi estaven
contemplats.

Resumint he de dir que en general el pressupost per a
l’IBISEC és un pressupost insuficient, ja que les necessitats en
infraestructures educatives són moltes tant en noves escoles
com en reformes i en millores de les escoles existents.

Per altra banda és necessària l’elaboració d’un pla
d’infraestructures concretant dades: quan es faran, amb quines
actuacions, on es faran, amb quin pressupost. La consellera
parla d’adequar l’oferta i les infraestructures educatives a la
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realitat social de les Illes Balears, i jo em deman com ho pensa
fer, perquè als pressuposts no figura cap esforç extraordinari
per dur a terme aquest important repte. Nosaltres pensam que
la inversió en centres nous, en millores, reformes, obra menor,
eliminació de barreres arquitectòniques, etc., necessària durant
els propers quatre anys no pot ser inferior a 200 milions
d’euros, i aquesta contempla també la inversió corresponent a
projectes que ja estan redactats o en redacció a finals de la
legislatura passada.

Quan vostès parlen d’inversions a l’IBISEC, els pressuposts
detallen una inversió d’11,5 milions en quatre centres. Jo els he
de dir que la partida que suma 24 milions realment no és
inversió del 2008, ja que dels 24 milions 8 són expedients
plurianuals compromesos dins l’any 2007: a Sencelles, el
colAlegi públic de Sóller, el colAlegi públic de Puigpunyent, a
Manacor, etc., i per això únicament queden 16 milions d’euros
i s’ha de fer tota l’obra menor i després han de quedar 11,5
milions per una inversió detallada: honoraris, modificats,
liquidacions... La veritat és que senyores i senyors diputats de
l’esquerra, no hi ha doblers per fer tot allò que vostès diuen.

Torn insistir en què notam a faltar una planificació, més
seriositat a l’hora de fer un pressupost tan important com són
els d’Educació i Cultura. No hi ha, almenys nosaltres no la
coneixem, una planificació integral de les actuacions a fer i de
les prioritats. No sabem a quins llocs pensen fer escoles,
infraestructures culturals, o quan les pensen començar a fer. En
aquestes alçades ja hauríem de conèixer quines són les seves
previsions per a tota la legislatura Sra. Consellera. La
consellera no es cansa de xerrar de voluntats polítiques, farem,
farem, són paraules que li agraden molt. Però jo em deman com
pensa fer tot això que està anunciant constantment? Amb aquest
pressupost tenc els meus dubtes que pugui fer la meitat d’allò
que diu que farà. No hi ha corresponsabilitat entre allò que diu
la consellera i allò que diuen els pressuposts i clar, si nosaltres
ens hem de decantar entre allò que diu la consellera i allò que
diuen els pressuposts, està ben clar quina és la nostra decisió.

Des del Grup Parlamentari Popular els demanam una mica
més de seriositat i sobretot, que no enganyin la gent, que no
facin falses promeses. És ben clar que aquests pressuposts no
aporten les solucions que la conselleria hauria d’aportar als
problemes que té el nostre sistema educatiu i no reflecteixen un
compromís per afrontar els reptes de futur.

Un altre tema que també em preocupa molt, però que no
m’estendré massa perquè ja no tenc massa temps i a més, fa una
setmana el meu grup ja la va interpelAlar consellera, és la
cultura. Podem constatar en aquest pressupost que la cultura no
és cap prioritat per a aquest govern d’esquerres. Aquests
pressuposts no compleixen amb les expectatives necessàries en
matèria cultural per a l’any 2008. Queda ben demostrat que la
cultura és la germana pobra, no només de la conselleria sinó de
tot el Govern. 

Afirmen vostès que el pressupost de cultura té un increment
respecte l’any 2007 d’un 14,14% i això no és real. A aquestes
quantitats els hem de restar la partida que correspon a la
inversió del conveni de La Llotja i d’aquesta manera el que
queda és un increment d’un 0,10% real respecte l’any 2007, un
0,10%. Però tal vegada dins l’àmbit de la cultura sí que tenim

una nota positiva i és que segons consta a la memòria, pretenen
continuar amb els projectes fets a la passada legislatura en
matèria de promoció de la cultura. Per a nosaltres això és un
reconeixement important a la feina feta anteriorment. Per tant,
aquest pressupost és per una banda continuista, continuen els
mateixos programes que s’han duit a terme fins ara. Però a la
vegada és un pressupost insuficient ja que no recull les noves
demandes que es plantegen per a l’any 2008. Hi ha moltes
partides importantíssimes que queden fora i a nosaltres ens
preocupa molt que així com queden els pressuposts de cultura,
pareix que es redueixen a ajudes a la creativitat en matèria
cultural. 

Vull insistir en un tema, també ja ho va fer el meu company
Sr. Fiol, a la passada interpelAlació, perquè em preocupa
observar que no es contemplen partides específiques per al
desenvolupament de la Llei de biblioteques de les Illes Balears
i per a la Llei d’arxius i patrimoni documental de les Illes
Balears, aprovades la passada legislatura i que tenen uns
terminis molt concrets que no s’estan complint, per cert, per dur
a terme importants actuacions com entre d’altres és la creació
de la Biblioteca de les Illes Balears, o la confecció del cens
d’arxius i documents de les illes. O l’adaptació dels arxius al
sistema arxivístic, entre moltes actuacions que comporten unes
reserves pressupostàries que no hem vist previstes en aquest
pressupost. I això suposaria un incompliment molt greu de dues
lleis molt importants per a la nostra comunitat.

Per tot això i per moltes coses més que no tenc temps,
nosaltres no donarem suport a aquest pressupost. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Feliu. El Govern obri una qüestió incidental
i per tant, té la paraula la Sra. Galmés per un temps de quinze
minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Li
agraesc a la Sra. Diputada la seva intervenció i la preocupació
que mostra per la situació de l’educació i la cultura a les Illes
Balears, a la nostra comunitat. Vull recordar que allò que ens
hem trobat és el resultat de la seva gestió en aquests moments.
Em parla de barreres arquitectòniques, el termini acaba
efectivament ara, però francament podríem haver començat
vostès. 

Bé, el que hem fet en arribar és analitzar la situació que ens
hem trobat i una vegada analitzada la situació trobada, ens hem
posar a fer front amb propostes i iniciatives concretes que vaig
explicar a la meva compareixença davant la Comissió
d’Hisenda. Vaig anunciar que el pressupost dissenyat per al
2008 es vincula a un seguit d’objectius molt concrets i dels
quals parlaré, reduir les taxes de fracàs escolar, abandonament
escolar i de millorar la convivència en els centres educatius.
Adequar les infraestructures, després ho explicaré, a la realitat
social de les Illes Balears. Reforçar el sistema educatiu 0-3
anys, creació de 2.000 noves places aquesta legislatura. I
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potenciar l’ús del català i la projecció exterior de la cultura de
les Illes Balears. A més a més, contribuir a la millora de
l’eficiència dels serveis que ofereix la conselleria, tan als
ciutadans, com als propis centres.

Bé, malgrat aquests objectius han estat ben clars des d’un
principi, és evident i així passa sempre, ja ho hem sentit aquest
matí, els primers pressuposts d’una legislatura sempre són uns
pressuposts continuistes. És evident que s’elaboren quan encara
no es tenen tots els projectes dissenyats, quan no es tenen
avaluades les necessitats econòmiques que van darrera
d’aquests projectes i vostè ho ha dit, la conselleria ha
augmentat el seu pressupost un 15,39%. O sigui, hem
augmentat en 106,9 milions d’euros, es diu aviat. Bé,
compartesc amb vostè que la inversió en educació mai no és
suficient, mai no té límit, sempre és millorable. Però l’hem
millorada considerablement, per això no puc entendre de cap
de les maneres que facin una esmena a la totalitat al pressupost
d’educació que més han crescut els darrers anys.

El que està clar és que l’aposta d’aquest govern per
l’educació i la cultura és més que evident. Miri, li ho repetesc,
o li faré memòria. El pressupost del 2007 només varen créixer
en 41 milions d’euros, ara 106,9. I si vol encara me’n puc anar
més enrera i el primer pressupost de la legislatura del Partit
Popular, que a més el varen defensar amb una certa eufòria,
pujaven només a un 5,8% respecte l’any anterior. És a dir, no
ens han de treure xifres, nosaltres hem actuat des del primer
moment per corregir les situacions i mancances estructurals que
hem trobat i que no conseqüència d’un dia, ni molt menys. 

Nosaltres no hem ignorat que per abordar els problemes
d’aquest departament, o millor dit, de l’educació dels infants,
dels adolescents, dels adults de les nostres illes, havíem de
destinar partides concretes amb una dotació econòmica a
l’alçada de les circumstàncies. I en termes generals i més
concretament en l’àmbit educatiu hem compromès partides
pressupostàries que s’ajusten als compromisos plantejats. Però
també he de dir una altra cosa que molt sovint han oblidat, la
millora en l’educació no sols ve de partides pressupostàries, ve
de plantejaments educatius, ve de noves metodologies, ve d’un
altre (...), no sols és inversió, sinó eficiència en la inversió. I
això em sembla que no ho varen fer massa. Era més una
inversió d’aparences, plaques, centres trilingües, molta
aparença i poca realitat.

El pressupost ens permetrà millorar en infraestructures
educatives. He de dir que aquests pressuposts tenen un marcat
caràcter de contenció, evidentment, s’ha d’equilibrar la balança
financera d’aquesta comunitat i això no ho utilitzaré com a
coartada. De fet, no ha estat un impediment perquè aquesta
conselleria abordi des d’un primer moment la mancança
d’infraestructures educatives que ens hem trobat. Ens hem
trobat 54 aules prefabricades. Vostès tampoc no ho varen
preveure massa. Per això i conscients que els 16 milions,
reconec que són 16 milions allò que tenim pressuposts a
l’IBISEC per fer front a la creació de centres. I som ben
conscients que són totalment insuficients, però la conselleria ha
dissenyat un pla d’inversions de 40 milions d’euros addicionals
i no em digui que això no val, perquè li puc citar textualment
el que va defensar l’anterior responsable de la conselleria. 

Textualment el Sr. Fiol va dir: “que arribin incorporats al
pressupost de l’IBISEC, que arribin amb un aval, que arribin
per cessió de crèdit pactada amb l’ajuntament, o de qualsevol
manera, però que arribin. Aquest és el nostre compromís”. Idò
bé, coincidim plenament per una vegada. Malgrat aquesta
partida de 40 milions, no està recollida en el projecte de llei de
pressupost, l’hem aconseguit després d’articular mecanismes
financers alternatius que ens permetran construir l’any pròxim
13 centres educatius, 13 i una trentena d’obres d’ampliació i
reforma. Jo he contat que vostès a l’anterior legislatura en
varen construir 15, nosaltres començam per 13 i trob que no
està malament.

Bé repetesc, aquests 13 nous centres el primer any és una
quantitat molt significativa. També els he de retreure que a
l’anterior legislatura, el primer any només varen presentar un
projecte d’obra nou, el Centre Públic d’Ariany i que varen
adjudicar el darrer mes de l’any, el desembre del 2004. I també
la reforma i ampliació del ColAlegi Públic de s’Algar de
Felanitx. La resta d’actuacions eren obres menors. Bé,
comparin, començaren molt fluix i nosaltres des del primer
moment començam amb força, perquè durant la legislatura,
volem donar resposta al compromís de millorar la situació de
les infraestructures educatives de la nostra comunitat. Miri, tenc
la tranquilAlitat que aquests pressuposts ens situen en disposició
d’iniciar una gestió amb una base sòlida, la qual es
desenvoluparà en els pròxims quatre anys. Saben tan bé com jo
que no són paraules buides, ja hem començat a donar les
primeres passes.

Nosaltres vàrem assegurar que reforçaríem el servei
educatiu 0-3 anys i ja l’1 de desembre, cinc mesos després de
prendre possessió, presentàrem i hem posat en marxa el primer
Pla, perdó, el Pla de primera infància sobre el qual ja ens han
demanat assessorament i informació altres comunitats, i el
propi ministeri i, de fet, avui, el director general de Planificació
i Centres és al ministeri detallant les darreres actuacions i
concrecions d’aquest pla. Un pla que permetrà crear 2.000
places noves; homologar els centres existents; certificar el
personal docent i aprovar la normativa i els currículums que ha
d’incloure.

Com tampoc no em podrà retreure els avanços de la
conselleria en relació amb la inclusió d’una tercera llengua en
el sistema educatiu i que millora en 1 milió d’euros el programa
de trilingüisme que vostès promogueren. El seu decret de
trilingüisme preveia una despesa de 755.214 euros, mentre que
el nostre Pla de tercera llengua contempla un pressupost
d’1.770.065 euros, aquesta quantitat inclou les partides del
ministeri, la qual es dedica als programes d’aprenentatge d’una
llengua estrangera, el programa PALE, el qual vostès, igual que
nosaltres, varen l’oportunitat d’aprofitar però que varen deixar
passar perquè no tenien el projecte de formació corresponent.
Això, sense entrar, perquè no és el moment, a les millores
substancials i significatives que proposa el nostre model de
tercera llengua, un model que té molt en compta la formació del
professorat i les condicions d’accés per a tots els centres en
condicions d’igualtat.

Respecte de la qüestió de cultura, és cert que hi ha una
partida d’1,5 milions que hem d’aportar per a la restauració de
sa Llotja, però em sembla que és una bona inversió cultural, o
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m’ho posaran en entredit que era necessari d’una vegada per
totes adequar sa Llotja? A part que, evidentment, la difusió de
la cultura es fa també des de l’Institut d’Estudis Baleàrics i a
partir d’ara des de l’Institut Ramon Llull.

Bé, en fi, pel que m’han dit, el nostre Pla de construcció als
efectes de quatre anys serà presentat públicament el mes de
gener, tal com es va comprometre el president amb les
confederacions de pares d’alumnes, i amb el que vull acabar és
que aquests pressuposts reflecteixen la vocació de la conselleria
de treballar en la recerca de respostes adequades a les
necessitats reals d’aquesta societat en matèria d’educació i
cultura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés. En torn de rèplica, té la paraula la
Sra. Feliu, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, si realment el
darrer que vostè ha dit, que aquests pressuposts reflecteixen la
voluntat de la consellera per donar resposta a totes les
necessitats educatives i culturals d’aquesta comunitat, anam ben
arreglats, perquè, Sra. Consellera, no m’ha contestat res. Vostè
parla del que, és a dir, les seves excuses és dir quin era el
pressupost de l’any 2007, quin era el pressupost de l’any 2006,
estam debatent el pressupost del 2008, a mi no m’interessa el
que fèiem a l’any 2006-2007, m’interessen els pressuposts de
l’any 2008 i és ben trist haver d’escoltar una consellera de
Govern que la seva única resposta sigui un comparatiu amb
altres anys. No, vostè digui'm el que farà i jo li vigilaré si el que
fa ho podrà fer o no ho podrà fer.

A més, jo l’únic que li deman és que vostè acompleixi el
programa electoral del seu partit, que fins ara crec que és el
PSOE; el PSOE va presentar, podem llegir a la pàgina 27 del
programa electoral del PSOE: “Augmentar el pressupost anual
destinat a educació un 6% del PIB”; un 6% del PIB serien uns
1.630 milions d’euros, estam parlant de 800 milions d’euros.
Sra. Consellera, vull dir, acompleixin el seu programa electoral,
el seu compromís amb els electors, perquè crec que no l’estan
acomplint, però bé, no és el meu problema, ja seran vostès els
que donaran compte als seus electors.

Sra. Consellera, em diu, barreres arquitectòniques; em diu,
bé vostès què varen fer? Jo li deman: què farà vostè, que farà
vostè? Estam debatent el pressupost de l’any 2008, què farà
vostè? Se li acaba el termini, se li acaben els dies, a l’any 2008
ha de començar a posar en marxa els temes, però vostè em va
dir a la comissió, i no és cert, que apareix en altres pressuposts
d’altres conselleries, no és cert, no és cert, l’adaptació de les
barreres arquitectòniques en els centres educatius no està
contemplada a cap altre pressupost de cap altra conselleria i, si
no, m’ho demostri.

3.000 noves places de 0-3 anys. Em vol dir com ho farà?
Em vol dir que són noves places o subvenció a places? Perquè
la veritat és que m’expliqui quin model financer ha trobat per

fer aquestes 3.000 noves places de 0 a 3 anys, si és que són
noves places, perquè la veritat és que he de dir que una vegada
més ens intenta enganyar, són subvencions a places; perquè jo,
la veritat és que no trop i, si no, li demanaria que m’ho
explicàs.

Me diu que, perdoni, vostè em parla que l’important és
l’eficàcia, la inversió i no la inversió que es fa sinó l’eficàcia,
que l’eficàcia que va dur a terme el Partit Popular és molt
dubtosa i tal; bé, això crec que són conceptes buits i que s’han
de demostrar, estam parlant de números que són uns conceptes
molt objectius i molt concrets, i en això jo li dic: vostè, totes
aquestes escoles, i ja no parl del 0-3 anys, que jo li deman que
m’ho torni explicar perquè jo no veig els números com
quadren, però la resta de centres educatius com els farà? Quin
model de finançament durà a terme? Perquè vostè m’està
parlant que no, que estan fora dels pressuposts, que seran altres
fórmules; quines fórmules seran? Crec que tenim dret, el grup
que representa més d’un 47% dels ciutadans d’aquestes illes,
tenim dret a saber quin model de finançament serà, si serà per
cessió, si serà per subvenció, quina serà la fórmula per fer
aquests nous centres?

Miri, un tema, pagui, Sra. Consellera, per favor, pagui
l’equiparació que es va pactar a l’anterior legislatura amb els
professors de la concertada amb la pública, pagui i no tengui
tota la gent reclamant de forma absolutament merescuda una
cosa que ja s’havia pactat i ja s’havia acordat a l’anterior
legislatura. No em parli d’eficàcia quan vostè arriba aquí i
l’únic que fa és tirar de marxa enrera.

És el mateix que amb el Decret de trilingüisme, quins
avanços fa? L’únic que ha fet és aturar, vull dir, hi ha 59
centres que ara ja haguessin començat amb el trilingüisme i que
no han pogut començar, perquè vostè ho aturat tot. Hi ha un
parell de centres que han volgut continuar amb el trilingüisme
i han estat els pares els que han hagut d’assumir de les seves
butxaques aquest trilingüisme en els centres, perquè a vostè no
li ha donat la gana.

Vostè em parla que faran formació per als centres, molt bé,
però mentre, mantingui i afavoreixi que els centres que s’han
volgut sumar al trilingüisme ho puguin fer i que els centres que
ho estiguin fent, sense que faci falta que els pares d’alumnes
hagin de treure de les seves butxaques doblers per pagar aquest
trilingüisme que funcionava tan bé. Vull dir, aquest és un
avanç, aquest és l’avanç que vostè em diu del decret de
trilingüisme, jo crec que en lloc d’un avanç és un retrocés.

Em parla, en temes de cultura tornam a ser al mateix, vull
dir: poca cosa ha parlat del tema de cultura, la veritat és que el
darrer que ens ha faltat veure és que hagi de venir aquí el Sr.
Carod Rovira a dir-nos què és el que hem de fer al Ramon
Llull, el darrer que ens faltava veure. Però vostè em parla de sa
Llotja, clar que sí, però és que aquesta inversió que vostè
tendrà per a sa Llotja és derivada d’una gestió que va fer el
Partit Popular; clar que sí, jo li he dit a la meva intervenció, que
dels doblers que vostè diu, del 14 i busques per cent
d’increment que em diu de cultura ja hi ha uns doblers que ja
estaven signats per l’anterior legislatures i que són molts
necessaris i que fan molta falta i estic contenta que no n’hagi
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fet marxa enrera per continuar amb tota la inversió que és
necessària a la sa Llotja.

Jo crec que està ben clar que aquests pressuposts,
efectivament, reflecteixen efectivament la voluntat d’aquest
govern d’esquerres, reflecteixen clarament que l’únic objectiu
és fer marxa enrera en tot el que el Partit Popular havia fet, tot,
fer marxa enrera, donar passes per enrera i la veritat és que cap
ni una endavant. Fins i tot deixen de pagar els professors,
simplement perquè tal vegada ho pagava, era un conveni que
havia signat amb el Partit Popular, perquè la veritat és que no
trop altra explicació. No acompleixen ni tan sols els seus
programes electorals i la veritat és que intenten enganyar,
nosaltres ens encarregarem que la gent sàpiga la veritat, perquè
els números, Sra. Consellera, no quadren, vostè no podrà fer
3.000 nous centres ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Feliu, vagi acabant.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, acab tot d’una. No podrà fer
3.000 noves places de 0 a 3 anys, a no ser que sigui amb
subvencions o d’altres maneres de fer-ho, aleshores ja no són
noves, són subvencions. Vostè no podrà fer tots els centres que
ha dit, però és que, a més, no ens diu on els farà, com els farà,
quan els farà; és a dir, vostè parlà que farà i farà, però no diu
quan ni com ni on. Aleshores crec que, una vegada més,
demostra la manca de planificació i això és molt greu, que una
conselleria tan important com la Conselleria d’Educació i
Cultura manqui d’una planificació tan important a l’hora de dur
endavant un projecte de quatre, que no oblidem que són quatre
anys, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

... i que l’educació dels nostres -sí, Sra. Presidenta, acab tot
d’una- ciutadans més petits és a les seves mans i la veritat és
que és trist.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Feliu. Per tancar la qüestió i en nom del
Govern té la paraula la Sra. Galmés per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Bé, Sra. Feliu, senyores i senyors diputats, els que quedin.
Miri, hi ha tota una sèrie de qüestions sobre la gestió del
funcionament de la Conselleria d’Educació i Cultura que
evidentment no compartesc amb l’anterior departament i així
ho hem comentat moltes vegades, però a un moment determinat
sí que té raó, li he de reconèixer; el Sr. Fiol va estar molt
encertat quan a l’any 2003 en aquesta cambra, estava defensant

el seu pressupost i apuntava que era injust que li retessin
comptes dels compromisos electorals adquirits pel seu partit i
afegia que només esperava que el judici global de la seva
actuació es fes una vegada acabada la legislatura. Idò bé, una
cosa està clara, és que el moment de fer balanç de la gestió de
l’equip de govern anterior ja ha passat i per contra, a nosaltres
ens queden tres anys i mig per demostrar l’eficàcia de la nostra
gestió.

La Sra. Feliu es posa nerviosa quan parl d’eficàcia. Miri, tot
està planificat i ben planificat, el que no consentiré és que parli
de falta de planificació, perquè en aquests moments parlam de
futur perquè el 2008 comença d’aquí a uns dies i és quan
començarem amb els doblers, amb els doblers dels nous
pressuposts; perquè evidentment, hi ha organismes, hi ha
instituts, hi ha qüestions que no han pogut fer feina perquè
s’han dedicat a cercar els comptes, a gestionar el deute que ens
han deixat, val. I em parla d’eficàcia i em parla de cultura, miri,
tal vegada nosaltres compartim un altre concepte de cultura,
siguem seriosos; ja sé que cansa, ja sé que està molt dit, però a
mi em continua indignant bastant i aquí vaig de ver; o sigui,
com es pot justificar que per a una maqueta que ni tenim aquí
s’hagin de pagar 1.200.000 euros, amb aquests doblers
nosaltres podríem haver llogat almenys un parell, podríem
haver pagat el lloguer d’un parell, no, és que m’indigna aquest
tema, m’indigna perquè és una poca vergonya fer aquest
desviament per a un projecte electoral del Partit Popular, era un
projecte electoral, no era un projecte de govern i ho varen
pagar amb els doblers destinats a mobles dels instituts. No vull
que continuem per aquesta línia, no té cap sentit.

O per exemple, el concepte de cultura que vostès tenien: a
veure, 599.000 euros, procedents -no, no l’he insultat, no, no-
...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment, un moment, Sra. Consellera. Sr. Fiol, li prec
que es posi tranquil, no he sentit cap tipus d’insult ...

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Bé, perdó, perdoni, jo ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, un moment per favor.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Sí, perdoni.

LA SRA. PRESIDENTA:

... i per tant li prec que mantengui la compostura, perquè
continuam el debat. Sra. Consellera, continuï.

(Remor de veus)
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LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Sr. Fiol, jo no li he dit pocavergonya, no, de cap de les
maneres, estic convençuda que vostè, aquest era un projecte
que no era un projecte de la Conselleria d’Educació, era un
projecte electoral del Partit Popular i que es va adjudicar, i no
m’he referit a vostè, m’he referit que aquest projecte, destinat
a mobles, no havia d’anar a finançar una promesa electoral per
a aquesta legislatura, això és el que he dit.

I torn a repetir, tampoc no estic d’acord amb el concepte de
cultura que vostès tenien, en el sentit que es va destinar una
partida de 600.000 euros, 599.000, procedents del servei
general de la conselleria, destinats a la Fira Popular d’Eivissa.
Què ha quedat de tot això? Ha estat una mesura proporcionada
per impulsar la cultura popular de les illes? Francament, en
global crec que nosaltres presentarem uns pressuposts seriosos,
elaborats amb la convicció que serviran per iniciar un canvi de
gestió; estic pensant que fins ara és injust que demanin
promeses electorals al sis mesos, vull insistir en aquesta idea,
als sis mesos de gestió no es pot demanar que s’acompleixin les
promeses electorals, però les hem iniciat, hem iniciat el camí i
hi vull insistir.

No hem parlat del 6% del producte interior brut, Sra. Feliu,
evidentment això no ho aconseguiria ningú, és impensable, em
sembla que s’ha confós en llegir.

I respecte de les places de noves escoletes, es tracta d’un
sistema participat de consells, ajuntaments, Govern central i
Govern autonòmic per construir, per construir no, per crear
2.000 places d’escoletes. El govern anterior destinava 120.000
euros a les escoletes, nosaltres hi destinarem 3 milions.

Respecte de la concertada, és cert, vostès varen signar un
acord abans de les eleccions, just abans de les eleccions sense
cap partida pressupostària darrera. Van començar a pagar
millores de les nòmines, sense cobertura jurídica, legal ni
pressupostària. El decret de mòduls que no l’havien fet i ja
havia d’estar fet el vàrem fer nosaltres.

La lactància es podrà avançar, perquè és un compromís que
nosaltres assumim, com a govern d’esquerres, com diu vostè,
amb les dones, amb la política de gènere, aquest compromís a
partir del mes de gener es donarà aquest complement.

La resta, la resta tal vegada és una mica més difícil, l’hem
de convenir perquè suposarà a la CAIB 150.000 euros més al
mes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, vagi acabant.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

I bé, podria parlar d’altres qüestions, deutes del COFUC,
problemes perquè devem 50.000 euros per exhibició de
pelAlícules al cinema Porto Pi, altres quantitats. Bé, no em

parlin, per favor, de serveis als ciutadans i d’eficàcia quan hem
trobat això així.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Passam ara al torn en contra i per
tant ... Sí, Sr. Fiol?

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, no vull ocupar, si em permet
només per alAlusions, un torn d’un minut. Aquí s’ha fet una
asseveració molt greu cap a la gestió de l’anterior govern del
departament d’Educació i Cultura que em corresponia a mi, per
tant si em permet fer una matisació i aclarir una qüestió i
demanar una rectificació. Si vostè, com s’ha dit abans, això no
és ver que s’hagi dit, ho dirà el Diari de Sessions, perquè jo he
pres molt bona nota del que s’havia dit aquí. Si em permet, per
trenta segons demanar una explicació o fer constar una queixa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Feliu, perdó, Sr. Fiol, té la paraula 30 segons.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, per la seva generositat. Aquí s’ha dit que
s’havia de tenir molt poca vergonya per desviar fons dels
mobles dels instituts per pagar una maqueta de l’Òpera de
Calatrava, no s’ha dit expressament així, però era així.

Jo vull demanar a la consellera que rectifiqui o retiri
aquestes paraules, primer perquè he intentat que la meva
actitud, el temps que he estat en el Govern no fos de poca
vergonya, fos molt seriosa, sempre que he pogut en la forma
més íntegra que he pogut i he sabut, per tant no he estat o no he
intentat ser, crec, un poca vergonya. I en segon lloc, perquè
crec que podria demostrar, si fos precís, que aquests recursos
no se sostragueren dels mobles dels instituts, sinó que és una
partida que va venir específicament de la Conselleria d’Hisenda
per fer aquesta operació sense la qual els doblers, jo li puc
assegurar, que aquesta adjudicació no s’hagués fet. Per tant, li
deman o que rectifiqui o manifest la meva queixa per aquestes
manifestacions que són deshonroses cap a la meva persona i
que no puc acceptar dins aquest Parlament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol, es dóna per presentada.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Consellera, té un temps de trenta segons també per
contestar.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):
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Bé, si en l’ardor de la discussió he dit el que potser que hagi
dit, jo, evidentment, retir aquestes paraules. Jo he fet una
consideració general i, a més, he tornat a viure la indignació
que vaig viure el 28 de juliol quan, llegint el BOIB, vaig veure
que de l’IBISEC sortia una partida pressupostària per al que
havia estat una promesa electoral del Partit Popular. Vaig
trobar que eren molts de doblers, jo encara era directora a un
institut i quan ho vaig llegir em vaig indignar. Potser que hagi
reproduït aquesta indignació i si l’he molestat li deman
disculpes, em referia a una qüestió general que a mi em
continua indignant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Per tant, ara sí, entram als torns en
contra i té la paraula, pel Grup Parlamentari Mixt-Eivissa pel
Canvi, la Sra. Marí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo sí que li agrairia, Sr. Fiol, que
quan pugui ens aclareixi aquesta qüestió, perquè a mi també em
pareix com a poc ètic pensar que en algun moment determinat
que alguna persona, amb les mancances que té aquesta
comunitat en infraestructures educatives, hagués pogut fer una
cosa com aquesta; no ho sé, simplement dic que si s’hagués
produït sí que hauria estat bé poder aclarir aquest tema.

Entenem, i amb això sí que pens que estaríem d’acord amb
la Sra. Feliu, que l’educació constitueix un àmbit prioritari per
al futur de qualsevol país, de qualsevol comunitat humana, que
es tracta d’un espai que no es pot deixar de banda ni desatès,
encara que potser que per cobrir-ne algun aspecte se n’hagin de
desatendre d’altres. Pens que en aquest punt aquí hi estaríem
d’acord tots.

Enlloc com en els pressuposts d’educació no es veuen tan
clarament els límits que venen marcats per mancances
heretades del passat. Per començar n’hi ha que arranquen del
moment mateix que es varen traspassar les competències
d’educació en aquesta comunitat autònoma; el fet de traspassar
una àrea tan important i tan voluminosa com aquesta, amb una
dotació molt inferior a la necessària per poder funcionar, ha
marcat tot un període a la nostra comunitat autònoma. Això ha
fet que els governs successius, no faig distinció de partits, dels
que tenim competències en la matèria no han pogut o no han
sabut o no han volgut fer-hi front amb l’eficàcia necessària.

S’ha d’assumir, senyores i senyors diputats, que l’àmbit de
l’educació ha de ser prioritari per al Govern de les Illes
Balears, per al futur de la nostra comunitat, però per millorar
aquest àmbit fa falta augmentar-ne el pressupost i per fer-ho
possible és necessari, i ja ho hem apuntat diverses vegades,
millorar el finançament de la comunitat autònoma.

Així i tot, no donarem suport a les esmenes a la totalitat que
ha presentat el Grup Popular. Sabem, tot i les consideracions
precedents, i sense implicar cap contradicció amb aquestes,
crec que s’ha de deixar constància de l’esforç fet pel Govern
per tal de millorar aquest pressupost en educació. Enguany es
produeix un augment, com heu dit abans, en aquest pressupost
de 107 milions, o de quasi 107 milions d’euros més, la qual

cosa suposa aquest 15% més del que hi havia en l’últim
pressupost. S’ha fet idò un esforç clar de millora, com
correspon a un govern preocupat pel benestar i pel futur de la
gent de les Illes Balears; s’ha començat el camí, com heu
esmentat abans, consellera..

També s’ha fet un esforç amb el Pla d’escoletes de 0 a 3
anys, és un dels més importants i més ambiciosos del Govern
d’aquestes Illes. Les partides pressupostàries que entenem que
s’hi dediquen, des del nostre punt de vista, permetran fer front
a les necessitats d’aquest pla del 2008 al 2011. Aquest pla, Sra.
Feliu, com ha de ser, es durà a terme en colAlaboració amb els
consells insulars, amb els ajuntaments i per tant permetrà
reforçar aquest segment de població que fins ara havia estat
molt abandonat, és un pas molt important de cara a conciliar
allò que en deim la vida familiar amb la vida laboral.

Quant a la creació i reforma de centres, en principi estam
d’acord que s’ha de reformar tot el que calgui. El Govern
també hi està d’acord, ja ho preveu el pressupost, s’han fet unes
prioritzacions que comprenen tota la legislatura, allà on
s’estableix la creació i reforma dels centres, d’acord amb les
necessitats existents. En un any és impossible dur a terme tot
allò que s’hauria d’haver fet durant els darrers deu anys.

De tota manera no vull ni intent minimitzar la problemàtica
de les estructures educatives i menys referint-me a l’illa
d’Eivissa. Ho sabem, a l’illa d’Eivissa, en els últims 16 anys la
població ha augmentat un 20%, més de 9.000 persones, i no
s’ha fet cap escola nova. De la mateixa manera podríem parlar
del municipi de Sant Antoni de Portmany, amb un augment de
població semblant i on també, en 11 anys, no s’hi ha construït
ni una sola escola nova. Dins aquest mapa de prioritzacions, la
ciutat d’Eivissa i Sant Antoni de Portmany han d’estar situades
al capdavant, el fet que es comenci un nou institut a Sant
Antoni no ha de servir d’excusa perquè el nivell de primària
quedi relegat. El criteri de distribució territorial dels recursos
a invertir en aquest camp hauria de colAlocar Eivissa al
capdavant de totes les inversions en educació.

També esperam que de cara als anys successius el
pressupost de la Direcció General d’Innovació millori, aquesta
direcció és la més pobra de la conselleria i és la que té una
dimensió més social, perquè és la que ha de fer front a les
necessitats educatives dels alumnes, de necessitats educatives
específiques i també dels nouvinguts.

I ja per acabar, a aquestes hores, només dir que també estam
satisfets de l’augment que ha tengut l’àrea de normalització
lingüística; torna a tenir unes partides que tornen a remuntar
perquè durant l’etapa anterior, aquesta etapa sí que ha estat
l’anterior, l’havien fet prop a desaparèixer, en consonància amb
l’interès que el PP té en aquesta matèria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, no intervendrà. Per tant, passam al Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el
Sr. Alorda, per un temps de deu minuts.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats, bon profit als que hagin dinat. El primer que voldria
reconèixer i coincidir, no amagaré a la portaveu del Partit
Popular que nosaltres ho hem dit sense cap mena d’escrúpol ni
problema, que el pressupost d’Educació i Cultura del país és
insuficient, ho hem dit sempre i no hi tenim cap mena
d’inconvenient. En el que no coincidim amb vostè, veig,
entenc, és en els motius d’aquesta insuficiència, vostè ve a dir
que és la ineficàcia, que són els actuals gestors, la qual cosa
entra dins una contradicció complexa, perquè si milloram el
pressupost que vostè tenia, li aprovam l’esmena a la totalitat i
l’abaixam, la conclusió és baixar i tornar al que vostès tenien,
la veritat és que feim un magra negoci per als ciutadans de les
Illes Balears. Per tant, jo crec que un dia hauríem d’afrontar
seriosament el problema estructural, perquè si no ens anirem
enfrontant, jo voldria enfrontar-me, perdó, per les polítiques, jo
dedicaria els doblers a aquest tema, jo els dedicaria a aquest
altre, que és raonable, però qüestionar-nos on són els mals del
nostre finançament crec que no treu cap enlloc.

Nosaltres participam, des del nostre grup, i no en baixarem,
de la reivindicació que fan des de les principals entitats
educatives en el món, d’arribar al 6% del PIB en matèria
educativa. Vostè sap que l’OCDE deu haver superat de poc el
5% i marca aquesta línia, sobretot després amb l’estratègia de
Lisboa, en un altre sentit, amb l’R+D, i marcar dins la formació
aquest gran repte; però si vostè sap que la nostra comunitat
autònoma, amb l’augment que ha representat en aquests
pressuposts, gestiona el 12% del nostre PIB, el 12,5, el 13% del
nostre PIB, comprendrà que amb el gran repte que tenim en
sanitat no dedicarem la meitat del nostre pressupost, no tot ho
ha de posar el públic, ni tot ho ha de posar la comunitat, però
no hi pot dedicar aquests doblers. O gestionam la part del pastís
que ens correspon per la riquesa que generam o no podrem
donar mai als nostres ciutadans els serveis que es mereixen i
pels quals han creat la riquesa per poder-los tenir.

I aquest és un problema de fons, el dia que vostè entengui
que la competència, tal i com la vàrem assumir, va ser magra i
no ho hagués resolt que hagués estat un poquet millor, el dia
que vostès acceptin que la LOFCA del Sr. Aznar, la qual no ha
tocat el Sr. Zapatero, és un mal negoci per a les Illes Balears,
començarem a afrontar com a país, com a colAlectiu, quin és el
veritable repte que tenim per gestionar la nostra pròpia riquesa.
Mentrestant, doncs clar, vostè no ens arregla res amb l’esmena
a la totalitat, senzillament tornam a l’anterior, amb les esmenes
parcials passen uns doblers d’una banda a l’altra i no arreglam
evidentment el problema estructural.

Per paga queda tot molt fermat, és cert; els plurianuals, en
part per mal cap i ineficàcia, i en parlaré un minut de la
ineficàcia, però en part tenen a veure amb que han deixat
moltíssimes coses fermades, moltíssims temes que no han
tengut, que han quedat ja fermats amb molts plurianuals i que
ara, naturalment, els ha de pagar l’actual consellera. Ara, posar
com a exemple d’eficàcia poder assumir un compromís de
pagar quan no hi ha ni Tresoreria ni partida, una equiparació de
funcionaris i concertats, jo crec que no és un model d’eficàcia,
en tot cas s’ha d’acomplir, l’acord s’ha d’acomplir, però model
d’eficàcia no ho és. I jo no em retractaré, les paraules no han de

ser mai personals, però que és una vergonya absoluta, una
autèntica vergonya amb aquesta situació en la qual ens
trobàvem desviar doblers de la Conselleria d’Educació per a
una maqueta electoral del Partit Popular, jo ho dic en aquesta
tribuna i m’hauria d’amagar si no ho digués, si no ho digués; o
els 70 milions addicionals del metro també haguessin anat molt
bé per poder resoldre, criteris d’eficàcia, els grans problemes
que tenim a les Illes Balears en matèria d’educació.

De totes maneres hi haurà un debat de globalitat per a les
esmenes que vostès plantegen, jo crec que els grans reptes o les
propostes que es fan en la línia correcta i amb les possibilitats
que tenim és assumir-los, que, malgrat no s’aprovi l’esmena,
vagin en la idea que aquest compromís s’assumeixi, com ha dit
la consellera en distintes ocasions, i crec que, ja dic, les
debatrem en aquell moment.

Una qüestió de caràcter més general és les transferències de
cultura; jo em remet al que hem dit en tema de turisme,
comprenc i assumesc el toc polític que fan amb l’esmena, però
l’esmena aquesta és invotable, tal i com està plantejada, no fa
res, és un clam polític i com a tal el saludam, però hi ha hagut
un parell de mesos per dur-la a terme, comparat amb tots els
anys que s’havia d’haver tramitat, d’uns i dels altres, sobretot
del Partit Popular que és el que ha governat més anys, doncs
ara s’ha de dur a terme. Hi ha el compromís polític de fer-se,
però, per descomptat no és la manera de dur-se a terme.

De cultura n’hem pogut parlar poc, dels equipaments creim
que també s’hauria de fer un esforç addicional, saludam aquest
tema de sa Llotja, però n’hi ha que són qüestions molt
municipals que també cadascú ha d’aguantar les seves
competències. Per exemple en el tema dels solars, crec que
també hem de fer un altre toc d’atenció, les Illes Balears han
crescut en patrimoni públic de sòl una barbaritat aquests anys,
perquè s’ha urbanitzat moltíssim, les cessions del 10%, del
15% a temporades, han estat importants i s’ha capitalitzat
aquest sòl, no està per equipaments, hi ha ajuntaments que han
estat més diligents, d’altres que no. Ara vostès ens duen que els
pagui la comunitat autònoma quan en realitat aquests
equipaments arriben a través de patrimoni municipal del sòl, i
crec que hem de fer una reflexió tots plegats perquè si l’ha de
tenir la comunitat autònoma, doncs una part d’aquest 15%
hauria de quedar per a la comunitat o hauria de quedar per als
consells insulars, perquè, si no, cadascú evidentment, després,
n’haurà de respondre.

Naturalment, els ajuntaments agafen aquests doblers perquè
hi ha els problemes estructurals que són els mateixos que tenim
tots nosaltres de finançament i per tant tornam allà mateix, si no
es resol el problema general de finançament no podrem afrontar
els reptes que tenim ni en educació ni en cultura.

Una darrera paraula en un tema que també nosaltres ens
felicitam i que veig que vostè hi ha fet poc èmfasi, però així
mateix hi ha apuntat per justificar l’esmena a la totalitat, que és
el tema de normalització lingüística. Nosaltres evidentment ens
interessa molt un canvi radical en el tema de foment de la
llengua pròpia de les Illes Balears quan per a vostès pareixia
que hi havia una espècie d’atac contra aquesta llengua i d’anar-
la arraconant. No és el cas, concretament, o no és tant el cas
dels gestors de cultura, sí els de normalització lingüística, no
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els de l’IEP, però sí evidentment del Govern en la seva
globalitat.

Me sorprèn que, tot i haver dit a qualque moment que estan
d’acord a incorporar-se al Ramon Llull, jo no arrib a acaptar
quina és exactament la posició del Partit Popular, ens digui que
perquè hi ha una foto del responsable de la Generalitat al
respecte, que és el Sr. Carod-Rovira, ja li molesti que hi hagi
aquesta interlocució. El Sr. Carod-Rovira no pot dir què hem
de fer en el Ramon Llull, però hi ha de ser com a un
representant d’un dels països que en formen i participen dins
aquesta fundació i és natural que hi digui la seva, com és
natural que hi sigui present a tots els debats. En qualsevol cas,
l’opinió del que ha de fer en normalització lingüística a les Illes
Balears ha de ser expressada des de les Illes Balears, però
també pensam que un organisme comú, celebram molt retornar-
hi, perquè amb els grans reptes de globalització que tenen totes
les llengües i en especial la llengua de 7, de 8, de 10 milions de
parlants com la nostra, creim que és molt important optimitzar
els recursos que tenim al nostre abast. Aposta nosaltres
celebram i felicitam aquest anunci de reingrés en el Ramon
Llull i confiam que a partir d’ara hi hagi una política
completament distinta de la que practicava el Partit Popular
respecte de la nostra pròpia llengua.

Per tant, estam contents que hagin presentat una esmena a
la totalitat en aquest sentit, com a mínim ho puguem ponderar
políticament, i estarem molt satisfets de votar-hi en contra.

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, president. Em complau molt canviar el
paper que he fet sempre en aquesta cambra i poder defensar els
pressuposts de la Conselleria d’Educació que el Grup
Parlamentari Socialista comparteix, per raons fonamentals que
jo tot d’una passaré a explicar. Però abans de començar a
explicar aquestes raons, jo volia dir-li, Sra. Feliu, que tant de
bo ens deixi demostrar-li que en aquest cas les inversions en
matèria d’infraestructures educatives no en tindran de color
polític, tanmateix ens deixi demostrar-li.

I també li vull dir que hi ha dues idees bàsiques a mi em
sembla que no canvien, s’estigui en el costat que s’estigui quan
es defensen les qüestions d’educació, i jo les vull recordar
perquè les he fer servir de premisses durant els tres anys que he
estat de portaveu a l’oposició en matèria d’educació i cultura,
i ara també les vull fer servir perquè sostenen els arguments a
favor dels pressuposts i, per tant, de rebuig de l’esmena a la
totalitat que vostès presenten.

La primera idea és que consider que la responsabilitat en
matèria d’educació, els temes d’educació, és una de les més

importants que té qualsevol govern, sigui del color que sigui,
i això és així perquè l’educació és l’eina més eficaç que tenim
per al desenvolupament de la nostra societat, però també per a
la convivència, la qual tots volem que sigui el més harmoniosa
possible. Per tant, si l’educació és una de les responsabilitats
bàsiques de qualsevol govern, és al govern a qui primer i més
se li ha de demanar en aquesta matèria, aquesta és la primera
idea.

La segona, que també vull destacar perquè a mi em sembla
que és igualment vigent, s’estigui on s’estigui d’aquest cantó de
la cambra, és la relativa que les voluntats polítiques la millor
manera que tenen de veure’s reflectides és a través de la
dedicació dels diners. És des d’aquestes dues idees que jo
passaré a donar les raons per les quals ens sembla que hem de
donar suport a aquest pressupost que ha presentat la Conselleria
d’Educació i Cultura i per tant rebutjar les esmenes a la totalitat
que vostès presenten als dos ens públics i a la pròpia
Conselleria d’Educació i Cultura.

I per començar a parlar, parlaré de números. Miri, ésser a
l’oposició m’ha fet aprendre moltíssim dels pressuposts
d’educació, ho he treballat molt i amb molt èmfasi, i aquest any
he fet exactament el mateix, com si fos a l’oposició, he fet la
mateixa anàlisi pressupostària que vaig fer l’any passat i la
resta, per tant, si vol, parlem de números seriosament. El primer
és que el pressupost de la conselleria, ho ha dit la consellera,
diu que puja un 15,39%, és cert; però si resulta ser que si suma
el pressupost de l’IBISEC i de l’IEP, que naturalment s’hi ha
d’apujar, la pujada llavors és d’un 18,43%. Jo tinc els números
aquí, els podem mirar quan vulgui.

Naturalment, no compto el crèdit addicional de 40 milions
d’euros, perquè no els hem de comptar en aquest pressupost, ja
tindrem moment de parlar de quines obres es fan amb aquest
pressupost, quines obres es fan amb aquest crèdit addicional, ja
en parlarem d’això.

I em vull aturar un moment més a parlar de les xifres de
l’IBISEC. Vostè deia: no ens hauria d’importar el que s’ha fet;
Sra. Feliu, ens ha d’importar el que s’ha fet, perquè resulta que
aquests indicadors del que s’ha fet són els que ens donen la
valoració del que es vol fer ara, per tant, jo vull parlar-li un
momentet de la política de l’IBISEC que ha dut el Partit
Popular. Per dir-ho de forma resumida, a mi sempre m’ha donat
la impressió, i aquest tercer anys, o sigui els darrers
pressuposts, vaig tenir la constatació que això era així, que
l’IBISEC es va anar convertint en una bombolla que ens va
anar esclatant a les mans al llarg de la legislatura. Va començar
fantàstic, 56 milions d’euros, a l’any 2003, a l’any 2004, perdó;
2005, la creació de l’IBISEC, hi van destinar 56 milions; el
2006, 29 milions i el 2007, 8 milions, 8 milions totals. En
resum, en els pressuposts del 2007 el PP destinava a inversions
reals dins l’IBISEC, parlarem d’això, 5 milions d’euros, i
enguany, en aquesta mateixa partida, dins l’IBISEC, inversions
reals, es dediquen 24 milions d’euros. Així, clar i llis, Sra.
Feliu, agafem el que vostè vulgui en els pressuposts, que jo tinc
les taules fetes, no em digui que no, 24 milions. D’aquests 24
milions, hi ha una part importantíssima que està compromesa,
naturalment que sí, però d’aquests 5 milions que vostès hi van
destinar a l’any 2007 també hi havia una part importantíssima
que ja estava compromesa, parlam de política pressupostària,
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i la política pressupostària arrossega el que ja està compromès,
sí, sí; l’any passat eren 5 milions, dels quals hi havia una part
importantíssima compromesa, i aquest any són 24, dels quals
una part importantíssima està compromesa.

I és tan important aquesta part compromesa que per això
s’ha tramitat un crèdit addicional de 40 milions, amb els quals
es faran aquelles coses que no poden sortir en els pressuposts
perquè formen part d’un crèdit addicional, però que estan
compromeses seriosament. I quan dic que estan compromeses
seriosament és que jo crec fermament, i així ho dic en aquesta
cambra, que es farà l’Escola de Binissalem i es farà l’Institut de
Sant Antoni de Portmany perquè hi ha un compromís seriós. I
Sra. Feliu, deixi’ns que ho demostren, ara en aquest pressupost
no hi figura, la consellera ho ha dit, a bastament, i jo li torn a
repetir, es farà, es farà.

Parlem ara breument de l’Institut d’Estudis Baleàrics.
Vostès diuen: s’abandona la cultura, s’abandona el que havia
fet amb tant d’afany el PP, el Partit Popular. Miri, crec, Sra.
Feliu, que tots els consellers fan un esforç considerable, siguin
del color que siguin, perquè els seus pressuposts siguin els
millors possibles, ho fan tots; altra cosa és que evidentment les
ideologies miren cap on es posen els diners. I jo vull parlar de
l’Institut d’Estudis Baleàrics.

A l’Institut d’Estudis Baleàrics, en relació amb l’any passat,
s’ha augmentat 300.000, això què vol dir? Vol dir que li donem
quasi 60 milions de pessetes perquè estem convençuts que la
feina de projecció i de promoció de la cultura balear val la pena
que la faci l’Institut d’Estudis Baleàrics. Vostès hi fan una
esmena a la totalitat, no sé què haurien d’haver fet -com deia el
Sr. Alorda, quin negoci més dolent, si acceptéssim la seva
esmena-, perquè resulta ser que hauríem de treure aquests 50
milions de pessetes més, això és el que diem.

A mi m’ha estat molt fàcil fer els arguments en contra
d’aquesta esmena a la totalitat perquè tinc la sort que he pogut
seguir exactament l’esquema que vaig seguir l’any passat per
poder defensar la meva esmena a la totalitat, o sigui, he tingut
la sort d’agafar aquelles cinc idees bàsiques que jo consider, o
que el Grup Parlamentari Socialista considera que han de
sustentar un pressupost d’educació, i les he pogut utilitzar
exactament a la contra. I ara ho diré de forma molt resumida.

Les meves crítiques, l’any passat, anaven adreçades a cinc
aspectes fonamentals de la política educativa. En primer lloc,
criticava la manca d’interès polític a una etapa que a aquest
grup parlamentari li sembla, aquesta manera de concebre
l’educació, importantíssima, que és l’etapa de 0 a 3 anys;
criticava no solament com van anar endavant les ajudes als
ajuntaments en aquest aspecte, que van anar passant d’any a
any, sinó que criticava sobretot que no fos la Conselleria
d’Educació qui tingués la responsabilitat d’aquesta etapa, que
no la tenia. Ara no solament s’assumeixen les responsabilitats,
sinó, com ha dit la consellera, hi ha 3 milions d’euros dedicats
enguany, en el pressupost del 2008, al pla aquest, que es diu
d’Escoletes Infantils.

L’any passat també parlava de la Universitat, per això
enguany vull destacar dues coses del pressupost: la primera és
una cosa dels nostres estudiants universitaris i l’altra cosa del

propi COFIU. Aquest any hem pujat, en relació amb aquest
pressupost que donem a la Universitat per fer infraestructures
educatives, les quals són necessàries, de la Universitat, 5
milions d’euros, 5 milions d’euros. I encara que, de menor
quantia, però a mi em sembla molt interessant destacar-la, s’ha
apujat quasi bé el doble l’ajut que es dóna als alumnes de
Menorca, Eivissa i Formentera que han de venir a Balears, que
han de venir, perdó, a Mallorca a estudiar, passant de 270 a 420
euros. O sigui, potenciem la nostra Universitat d’una doble
manera: per un cantó fem les infraestructures educatives,
continuem fent infraestructures, 5 milions d’euros; i per l’altre,
potenciem aquest transport.

El tercer aspecte, al qual donava molt èmfasi l’any passat,
és que a mi em semblava que no es donava importància a un
dels problemes de fons vertaderament importantíssims que és
l’abandonament prematur i el fracàs escolar. En aquest sentit,
hi ha una acció que a mi em sembla molt important, que és
aquesta absorció per part d’això que s’anomena l’Institut per la
Convivència i l’Èxit Escolar, que substitueix l’Observatori de
la Convivència, o sigui, assumeix les seves funcions, per tant
són bones, es potencien, se segueixen considerant, però se li
dóna un èmfasi més a l’èxit escolar. En aquest sentit, és cert
que el pressupost no ha canviat en relació amb l’any passat,
però sí que s’aprofitaran 554.000 euros, o sigui quasi 100
milions de pessetes, provinents del Ministeri d’Educació, per
fer front a aquest greu problema.

El quart aspecte que jo abordava l’any passat era una cosa
que a mi em semblava importantíssima, perquè havíem fet una
llei, aquí s’ha criticat això, deia, és que no li donen diners a les
lleis, i és que aquesta era la meva crítica també, vam fer una llei
de formació professional, en vam parlar molt d’això, molt
important, i resulta ser que no la varen dotar. I aquest any, a la
formació professional li hem intentat donar una volada;
naturalment que no es poden donar diners a tots, però com ho
hem fet? Ho hem fet ampliant l’oferta educativa, fent especial
atenció a aquells treballadors que no tenen titulacions
homologades i que, per tant, es desvinculen del mercat de
treball, i treballant en colAlaboració amb institucions i agents
socials. En aquest sentit, els ajuts als ajuntaments per a la
promoció de cursos de formació professional pugen 300.000
euros, 300.000 euros.

El cinquè aspecte important, i ja acabo, que constituí una de
les crítiques constants als pressuposts del PP, eren els diners
destinats a l’escola pública. Jo hi vaig fer molt èmfasi, cada any
repetia això: per als pressuposts del 2008, la partida de l’escola
pública corresponent al professorat ha pujat enguany un 13%,
enfront d’un 5% que va pujar el darrer any. Però atenció,
tampoc no ha estat oblidat el professorat de la concertada; és
cert que hi ha coses que s’hauran de continuar pactant, etc.,
però s’ha passat d’un augment del 3,26% a un augment del
16,63, en relació amb el professorat, m’estic referint.

I mirin, no puc evitar fer una especial menció a una pujada
que per a mi és que és d’una especial sensibilitat, li tinc com a
un afecte enorme, es refereix a un 14%, més d’1.100.000 euros,
a una partida, que és la 22.900, del programa 423B, destinada
al que anomenem el funcionament corrent dels centres; o sigui,
aquells diners, per als qui no ho sàpiguen, que es dediquen que
els centres cada dia funcionin: fotocòpies, paper, guix, etcètera.
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Li tinc un especial afecte a aquesta pujada perquè ha estat una
partida humil, però a mi em sembla molt significativa, i jo cada
any hi vaig presentar esmenes, cada any, i les vaig discutir amb
molt èmfasi. Crec que enguany significa, per si mateixa,
aquesta pujada d’1 milió d’euros, jo en plantejava sempre 2, bé,
n’hem pujat 1, 1.100.000; perquè a mi em sembla que dóna
com a idea del que intenten ser aquests pressuposts, orientats
als problemes de fons, els quals naturalment no es resoldran en
un any, clar que no es resoldran en un any, però estan orientats
a aquests problemes de fons, interessats a situar les inversions
en educació en un lloc prioritari en el conjunt dels pressuposts
de la comunitat autònoma.

Per això, rebutjarem les esmenes a la totalitat del Partit
Popular i els ho repeteixo, m’ha estat molt fàcil, donar suport,
amb les mateixes idees que em van servir per criticar, als
pressuposts d’aquest any de la Conselleria d’Educació.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. En torn de rèplica, Sra. Feliu,
té la paraula.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, he de començar dient
que estic realment escandalitzada de l’absència de la màxima
responsable d’Educació i Cultura d’aquest govern, a un debat
que ja ens demostra, vull dir, és que ja podríem tancar els
llibres i podríem partir tots, perquè està claríssim que la nostra
esmena a la totalitat està més que justificada i a una senyora
que és la més responsable no li interessa per a res aquest debat,
és aquí fora de tertúlia, que l’hem vista, és aquí fora de tertúlia
que l’hem vista.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

És un autèntic escàndol, crec que històric, perquè crec que
mai no havia passat en aquesta cambra, que en un debat tan
important com el debat dels pressuposts de cultura i educació,
la màxima responsable no hi sigui; és escandalós i demostra
clarament quin és el seu interès i la seva voluntat.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Sr. Alorda, jo no he parlat d’ineficàcia, jo crec que no he
parlat d’ineficàcia, jo he parlat que hi ha una mancança de
planificació i que hi ha una mancança d’uns vertaders plans
d’inversió per dur a terme tot el que diu la consellera. És que
és molt fàcil pujar aquí i dir tot el que ha de dir, però després
nosaltres en els pressuposts agafam els papers i veim que no
quadra amb els papers. Em pot parlar del Pla d’inversió, però
el Pla d’inversió què té? Zero euros, perquè no existeix, o
nosaltres no el coneixem; tal vegada aquí hi ha diputats que
tenen més accés que nosaltres, però la veritat és que fins ara és
absolutament desconegut quin és el Pla d’inversions que té
aquest govern previst per dur endavant totes les inversions en

temes educatius, en temes d’infraestructures educatives, com
diu la consellera.

Perquè la veritat és que, jo hi torn insistir, com es pensen
crear les places de 0 a 3 anys, o seran subvencions o serà una
cessió de crèdit o com és? Vull dir, com és? És tan fàcil dir-me
això, que no dir-me: no, és que vostè està molt nerviosa, és que
vostè tal. Nosaltres, primer em diu la consellera que ells ho
tenen tot planificat, però després em diu que no han pogut
planificar encara res perquè han estat tot aquest temps intentant
arreglar tots els embulls que han trobat a la conselleria, en què
quedam? Crec que és molt important, a una àrea com
l’educació, la planificació, és bàsica per poder funcionar.

No hem parlat de mapa escolar, és curiós, tots vostès quan
eren a l’oposició el primer que reclamaven al Sr. Fiol era on era
el mapa escolar; jo no he sentit parlar per a res del mapa
escolar. On és aquesta previsió, on és aquest mapa escolar, on
és aquest pla d’inversions?

Maquillatge de xifres, això és el que fan, Sra. Alberdi. Jo
entenc que vostè ha de fer el paper que ha de fer, però no ens
ho farà creure a nosaltres, s’estan maquillant les xifres, no es
podrà dur a terme la meitat de la meitat del que diuen, perquè
és que no ho podran fer amb els números que presenten, amb
els pressuposts que presenten. Si tenen altres fórmules, però
nosaltres, el partit que representa més d’un 47% d’aquesta
població, no té accés per saber quines són les fórmules
financeres per dur-ho endavant, vostè em parla de 40 milions;
com traurem aquests 40 milions? Amb quina fórmula financera
trobaran aquests 40 milions? Jo vaig animar la consellera, a la
seva compareixença de la Comissió de Pressuposts, que cercàs
fórmules financeres per tal de treure més doblers perquè els
pressuposts no quadraven, però no pot pujar aquí a dir-me, no,
tendrem 40 milions de pessetes, 40 milions d’euros, però no ho
puc dir ara perquè no són dins el pressupost.

No, perdoni, és que, a més, tots vostè, a la comissió, ens
varen votar en contra d’esmenes que nosaltres vàrem presentar
per fer nous centres educatius a Binissalem, a Eivissa, etcètera.
Vull dir, per què ens voten en contra i m’està dient vostè que sí
que es faran aquests centres, que hi haurà doblers perquè sí es
faran aquests centres? Votin-me a favor, votin-me -celebr que
arribi ara la consellera, la veritat és que és important, com a
mínim em podrà escoltar a mi els darrers segons de la meva
intervenció.

(Aplaudiments a la sala)

Celebr la tornada de la consellera, esper que la cigarreta li
hagi caigut bé.

Aquest pressupost, crec que aquest pressupost, Sra. Alberdi,
hauria de ser un reflex de les solucions que aquests govern
pensa donar a la problemàtica o a la situació del nostre sistema
educatiu i cultural. Aquest pressupost hauria de reflectir un
compromís d’afrontar uns reptes de futur, uns reptes per a l’any
2008 i no ho fa. Aquest pressupost no podem dir, i aquí s’ha
reconegut, el Sr. Alorda ha pujat aquí i ha dit que aquest
pressupost no és suficient per fer front a uns reptes de futur, no
ho és suficient; i a mi no em serveix que vengui aquí la
consellera i que em digui que sí, que cercaran altres doblers,
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però que no són als pressuposts; no, no, digui'm com els
cercarà, quina és la fórmula financera que trobarà o que ha
trobat i m’expliqui com ho farà? Perquè jo, amb aquests
pressuposts a la mà, torn a insistir que són moltes cortines de
fum, però que no podran fer la meitat del que fan.

I Sra. Alberdi, jo crec que aquí, a més, hi ha un tema molt
més greu, quan parla que no es fa planificació, i és que, clar, si
nosaltres no planificam, vol dir que funcionam a salto de mata
i a salto de mata és molt perillós, Sra. Consellera, és molt
perillós perquè ens pot dur a fer partidisme a l’hora de decidir
a quin poble, a quin lloc faig inversions en infraestructures
educatives o no. Això és perillós i això que du una manca de
planificació du a això; jo l’anim que tengui, que presenti aquí
en aquest parlament un pla d’infraestructures, jo l’anim, perquè
sempre em diu: ho tenim, ho tenim; però no ho tenen, ara, que
és el moment de presentar els pressuposts i de dir amb aquests
doblers farem això i això, aquí i allà, no ho fa, amb la qual cosa
jo no m’he de creure el que vostè em digui, jo em crec el que
està en els papers que són els pressuposts. La veritat és que tenc
por que caiguem en partidismes i en favoritismes i això és
perillós.

Torn a insistir que no és un pressupost suficient, no ho dic
jo, també ho diu el BLOC, i crec que és ja sospitós que un grup
que els dóna suport al seu suport, fins i tot ho reconegui aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Feliu, per favor.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, gràcies, Sr. President, acab tot d’una.

Únicament dir que recapacitin, modifiquin el que faci falta,
trobin les fórmules financeres, però ens les facin arribar, ens les
presentin, ens expliquin quines són les fórmules financeres i els
donarem l’enhorabona, perquè realment fan falta i molt les
inversions en matèria educativa i en matèria cultural per a
aquesta comunitat, per poder continuar amb la línia que es va
marcar a la legislatura passada. No voldria que totes les
inversions que es varen dur a terme a la legislatura passada
quedassin en no res, perquè no hi ha una planificació com està
demostrant, Sra. Consellera, que no té una planificació per a
l’any 2008. Jo l’anim que la tengui, que la prepari i que la
presenti a aquest Parlament el més aviat possible.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Molts gràcies, Sra. Feliu. En torn de contrarèplica, pel Grup
Parlamentari Mixt? Eivissa pel Canvi? No hi ha torn de
contrarèplica. Pel Grup Parlamentari Unió Mallorquina? Pel
Grup Parlamentari del BLOC? Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, per tornar a precisar, perquè
pareix que hi ha un esforç per no entendre la posició del nostre
grup. Vostè creu que l’educació, que els pressupostos
d’educació de l’any passat eren suficients per al país? Creu que
ho eren els de l’any 2005, els del 2004, els del 2003, els del
2002? En fi, si vostè troba que aquests sí que eren suficients i
aquests no ho són realment ha d’explicar la seva transició
mental perquè aquests són millors.

Nosaltres trobam que tots els que hem tengut no ho són;
nosaltres trobam que els pressupostos de la comunitat
autònoma no són suficients. Si vostè creu que amb això no ens
podrem dedicar a la política o no podem aprovar cap
pressupost, bé, vostè treu unes conseqüències de la nostra
posició i nosaltres en treim unes altres, que és que trobam que
podem expressar aquesta insuficiència, treballar per millorar-la
i mentrestant gestionar-la, que és el que intentam fer. 

Creim que aquests pressupostos dins els marges que tenen
són bons, li ho ha explicat, ha entrat més en el detall la Sra.
Alberdi que jo mateix respecte de les millores que representa
en la línia que nosaltres defensam de cara al futur, i per tant
estam d’acord que no hi és tot el que hi ha d’haver però que és
molt millor que el que hi havia. I en qualsevol cas s’ha
expressat..., hem de produir el debat, jo estic d’acord amb vostè
sobre el que realment duen aquests pressupostos, si no ho duen,
no ho duen, però hi ha un compromís polític que vostè pot
avaluar com trobi i evidentment després, el balanç, l’haurem de
fer al final. Des del nostre grup estam en la convicció (...) la
Sra. Alberdi i tenim un compromís polític de dur-lo a terme,
s’han anomenat els instituts i les escoles de Binissalem i de
Sant Antoni de Portmany, nosaltres també hi som i crec que el
resultat final ha de ser que totes aquestes inversions es duguin
a terme. 

Es veurà com. El primer que va treure no va ser el Sr. Fiol,
el primer que va aconseguir també fórmules imaginatives; vostè
sap que una fórmula que a nosaltres no ens agrada, que és fer
endeutar els ajuntaments, que cercar altre tipus de
plantejaments es va fer des del primer moment en què es va
haver de tramitar l’educació amb la partida que vostès havien...,
amb la quantia que vostès havien acceptat, i s’ha fet el que es
pugui i nosaltres donarem suport a aquests 40 milions
addicionals amb la fórmula que es pugui dur a terme.

Avui estam en el pressupost que s’ha duit avui i creim que
és substancialment millor que el que hi havia i per tant nosaltres
li donarem suport. En qualsevol cas reptes com el que vostè
apuntava del 0-3, i no en parlem el d’arribar al 6% del PIB en
educació, que és al que nosaltres aspiram, realment serà difícil,
serà difícil. Tendrà tot el nostre suport la consellera per assolir-
ho i confiem que ho sigui i en tot cas que enfoqui millor en
general tot el que és la personalitat del país del que ho va fer el
Partit Popular.

Ja parlem de les discrepàncies -aquí sí- polítiques en
matèria cultural i de personalitat i de respecte per la nostra
pròpia llengua, que evidentment l’anterior legislatura aquestes
no formaven part d’una prioritat i en aquest moment sí que ho
són. Per tant nosaltres rebutjarem, ja he dit, amb molta
d’alegria i molta tranquilAlitat, l’esmena a la totalitat del Partit
Popular.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari
Socialista, Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies. Ja sé que tots tenim molta gana però a mi
m’agrada sempre fer les coses des d’aquí, em sembla que val la
pena. 

Sra. Feliu, jo m’hi sento còmoda, com estic ara, ho he dit al
començament. Què més li pot passar, a una persona que li
agrada argumentar, que pugui utilitzar aquestes premisses,
aquestes idees bàsiques per rebutjar el que considera i alhora
per defensar el que considera que és bo?

M’ha dit que estem utilitzant uns nombre maquillats. Miri,
jo la veritat és que no ho sé, perquè jo no ho he fet mai, això;
potser sí, perquè si ho diu vostè, que tenen tantíssima
experiència a maquillar números, idò deu ser cert; jo la veritat
és que no, jo la veritat és que he agafat els pressuposts sense ni
tan sols parlar amb la consellera, per descomptat, sinó amb les
taules que ja vaig fer l’any passat i les he mirat un per un, i això
és el que em surt, el que li he dit.

He dit, i ho torn repetir perquè tinc molt d’interès a repetir-
ho, que les persones que ens dediquem a l’educació, però totes
les persones que tenen sensibilitat, ja ho deia el Sr. Alorda però
jo vull dir-ho amb unes altres paraules, sempre trobem que si
l’educació és l’eina més important que tenim per millorar en
conjunt la nostra societat des de tots els aspectes, els
pressuposts sempre són minsos, sempre, en tot cas, sempre, i
això ho diré les vegades que faci falta, ho he dit quan estava a
l’oposició i ho torno a dir ara que tinc la sort d’estar en el Grup
Parlamentari Socialista que participa en el Govern. 

La segona cosa que torno a repetir és que tots els consellers
intenten -ho dic sincerament- fer que la seva conselleria estigui
molt ben dotada. Jo crec que aquest any s’ha aconseguit, i per
això donarem suport a aquests pressuposts i rebutjarem les
seves esmenes a la totalitat. Que els anys que vénen intentarem
aconseguir més?, sí; que això és insuficient?, sí; que ens
quedaran moltes coses per fer?, sí. Però aquest any fem uns
pressuposts que a mi em sembla que demostren que hi ha una
ferma voluntat d’utilitzar els diners d’on vinguin. Vostè em
preguntava de quina manera, quina fórmula, com ho farem; Sra.
Feliu, el Sr. Fiol en té els dits pelats, de buscar solucions
alternatives al pressupost...

(Remor de veus)

...al pressupost..., al pressupost que són insuficients. La té,
aquesta experiència, la sap, aquesta experiència. Per tant només
fa falta que li ho pregunti perquè la seva experiència com a
conseller ha demostrat que es poden cercar maneres que surten
diners d’on sigui.

Només vull dir que em sembla, a part del que acabo de dir,
que aquests pressuposts reflecteixen una manera de concebre
l’educació i la cultura que a nosaltres ens sembla que és la
millor a l’hora de donar impuls a allò que és nostre i a la
vegada solucionar les deficiències que venim arrossegant, que
no són culpa ni del Partit Popular ni del Partit Socialista ni de
qui governa, sinó que són culpa moltes d’elles d’unes històries
que vénen de lluny però que ja cal començar a solucionar ben
de veres. Per tant li dic, Sra. Feliu, que m’agradaria que ens
donés l’oportunitat de demostrar que efectivament les
inversions educatives no tenen color polític i estic segura que
amb aquest suport que donarem al pressupost es podrà
aconseguir que el nostre sistema educatiu en el seu conjunt vagi
una miqueta millor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi.

(Aldarull a la sala)

Passam al debat número 5 de globalitat, agrupació de la
secció 13, Conselleria d’Educació i Cultura, amb les seccions
i entitats afins. En primer lloc passam a la defensa conjunta de
totes les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Mixt-
AIPF, per la qual cosa té la paraula el Sr. Mayans.

Sí. Abans, Sr. Mayans, de començar, li diré que les esmenes
són la 3402, la 3364, la 3363 i la 3365. Té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, president. Sí, efectivament són aquestes esmenes.
Són tres esmenes del món, més concretament, educatiu, i una
esmena també que fa referència al món cultural. Aquestes
quatre esmenes són necessitats concretes, són necessitats que
s’han transmès de la gent que les pateix, en reunions d’aquest
sector educatiu i cultural de l’illa, i són necessitats que es va dir
que es trametessin allà on es pogués per fer-les realitat el més
aviat millor.

Concretament, ja passant a explicar-les, hi ha una esmena
que és la 3402, relativa a l’extensió del conservatori de música
a l’illa de Formentera, que depèn del conservatori de l’illa
d’Eivissa, on per funcionar necessiten una miqueta d’impuls a
nivell pressupostari i se’m va dir si es podia presentar algun
tipus d’esmena per aquest concepte. En comissió se’m va dir
que jo ho contemplaven els pressupostos; si és així estic
content, però sí que m’agradaria que se m’especificàs quina
quantitat hi ha, ja que ho contemplen aquests pressupostos.

Una altra esmena fa referència al colAlegi de Sant Ferran de
Formentera. Era una petició jo crec que de tots els grups que
varen concórrer a les eleccions a l’illa de Formentera, millorar
les condicions i les instalAlacions d’aquest colAlegi de Sant
Ferran. Jo a l’esmena que present no parl de la ubicació, no
parl d’on s’ha de fer i si s’ha de modificar l’actual, en el lloc
que està l’actual; jo simplement dic que s’ha de posar
pressupost i iniciar d’una vegada un nou colAlegi perquè s’ha
quedat petit el que ara mateix existeix a l’illa. És un pressupost
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assumible per a un any; no he volgut posar el pressupost total
del projecte perquè sé que en un any evidentment no es podrà
construir.

I una altra esmena totalment assumible, crec jo, i que sí que
és necessària i urgent, és una esmena concretíssima que són tres
aules en el colAlegi Mestre Lluís Andreu també de l’illa. És un
colAlegi que ha quedat petit, té molts d’alumnes i la directora,
en una reunió que vàrem tenir, em va dir si es podia fer aquest
esforç a nivell de conselleria perquè s’habilitassin tres aules en
aquest colAlegi. El pressupost també és de 500.000 euros crec
que totalment assumible. En comissió repetesc que se’m va dir
que hi havia altres prioritats i jo no sé quines seran les prioritats
a nivell educatiu a l’illa, però si hi ha altres prioritats hauran de
votar a favor de l’esmena de Sant Ferran, i si no hi ha altres
prioritats hauran de votar a favor d’aquesta esmena.

I la darrera esmena, també molt concreta, és l’esmena de
caràcter més cultural, i fa referència concretament al Museu de
Formentera. Jo l’altre dia quan escoltava la interpelAlació que
li va fer el Sr. Fiol, no vaig voler intervenir perquè vaig voler
assegurar-me les dates que avui duc aquí precisament; ja sé que
no he fet esmena a la totalitat però sí que faré un recordatori
perquè quedi constància al Diari de Sessions. Jo aquí tenc ara
mateix un retall de diari on diu: “El Consell de Govern aprobó
ayer a propuesta de la Conselleria de Cultura la constitución
de la Fundación Museo y Centro Cultural de Formentera”;
això el 28 d’abril del 2007. I llavors hi ha un altre retall de diari
que sí que fa referència a un altre tema relacionat amb el museu
que és del 6 d’octubre d’enguany: “Miembros del Govern en el
patronato del museo”, i cita quins són els membres del Govern
el patronat del museu. No vull pensar que -aquí tenc una còpia
dels estatuts de la fundació- que es confon fundació amb
patronat, perquè patronat és un dels òrgans que estan constituïts
en aquesta fundació. Per tant, perquè quedi en acta aquí es va
fer la fundació i aquí es va fer el patronat, i així quedarà en el
Diari de Sessions i els que ho llegeixin també podran tenir les
coses ben clares.

Quant al museu, s’ha fet moltíssima feina; es varen revisar
les normes per adaptar el projecte, un projecte important, a
aquest..., que s’ubicàs o que pogués tenir encaix legal dins les
normes. Es va fer la fundació, segons acab de llegir tenc entès
que el patronat també està fet, i per tant jo crec que a través de
sa fundació, a través de Sa Nostra, també hi ha un pressupost
important; idò més queda enllestir-ho, adjudicar-lo i començar-
lo a construir. Per això he posat una esmena d’1,5 milions
d’euros; crec que és una esmena important però assumible per
una conselleria d’Educació i Cultura per un any. Per tant jo
crec que com més aviat puguem començar a construir aquest
museu abans començarem a donar compliment a la Llei de
patrimoni, que ho marcava en una disposició addicional.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. 

A continuació, passam a la defensa conjunta de totes les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular, i aquestes
esmenes són la 3823, 3821, 3759, 3810, 3703, 3705, 3702,

3704, 3783, 3782, 3707, 3812, 3792, 3794, 3796, 3780, 3747,
3748, 3749, 3755, 3756, 3762, 3781, 3822, 3824, 3710, 3711,
3712, 3713, 3714, 3793, 3795 i 3797. També al programa
455B, de planificació i normalització de la llengua pròpia de
les Illes Balears, la 3709, 3708, 3833; i a l’Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals la 3536, 3706,
3752, 3753, 3754, 3768, 3769, 3779, 3832 i 3836. Per la qual
cosa té la paraula..., la Sra. Carolina Torres.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
puj a aquesta tribuna per defensar les 46 esmenes parcials als
pressupostos d’aquesta comunitat en matèria d’educació, i la
veritat és que he de dir que estic molt contenta de veure que la
consellera d’Educació i Cultura ens torna acompanyar en el
debat perquè realment aquesta diputada està un poc preocupada
pensant que la consellera estava més interessada a saber el que
hi havia per dinar que en el que havien de dir els diversos
portaveus d’aquesta sala.

(Remor de veus i petit aldarull)

I parlant de pressupostos, uns pressupostos que pensam que
pensam que estan en contradicció amb el que reiteradament
s’ha dit a diversos mitjans de comunicació i fins i tot en aquesta
cambra i el que es farà, i amb el que hi ha pressupostat, i per
això presentam una sèrie d’esmenes molt concretes en matèria
d’infraestructures educatives, infraestructures culturals, una
molt concreta que fa referència al que diu el nou Estatut
d’Autonomia, esmenes en matèria de cultura i patrimoni
històric, esmenes en matèria de llengua, etc. En definitiva, amb
aquestes 45 esmenes cerquem un compromís per part del
Govern de les Illes Balears, un compromís xifrat en euros i no
només en declaracions sobre la premsa.

Volem que dins l’any 2008 es faci el nou institut de Sant
Antoni de Portmany; o que es facin les noves infraestructures
educatives a Es Mercadal, la nova escola de Binissalem, un nou
institut a Algaida, un nou colAlegi públic a Inca, un nou centre
d’educació infantil i primària a Manacor, etc. Les
infraestructures educatives varen ser una gran aposta l’anterior
legislatura, però encara queda molt a fer, queda molta feina i
realment la situació a les nostres illes és preocupant, i la creació
de noves places no arriba tan ràpid com hauria d’arribar i no
arriba a cobrir tota la demanda que hi ha. Per això no podem
deixar passar el temps i s’ha d’actuar immediatament, per
cobrir les necessitats d’aquest sector.

I no només s’ha de fer un esforç fent més centres educatius.
Moltes vegades els ajuntaments no poden complir les seves
obligacions i cedir un terreny a la Conselleria d’Educació, i per
això també una de les nostres esmenes va encaminada a
destinar 1 milió d’euros per a adquisició de sòl per a noves
instalAlacions educatives. O també per a la millora de centres
educatius existents, és altra de les accions que volem
comprometre dins aquest pressupost per a l’any 2008. Es
demana mitjançant diverses esmenes que els centres s’adaptin
a la normativa i facilitar l’accés a totes les persones amb alguna
discapacitat física, i per això en aquest sentit va l’esmena
d’eliminar les barreres arquitectòniques. Però també volem
comprometre una partida per a l’any 2008 per a l’arranjament
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de la teulada de l’edifici de l’antiga escola de Valldemossa o
per a la reforma del colAlegi Llevant d’Inca.

En el tema de l’educació 0-3 la consellera va anunciar que
es crearien 3.000 places d’escoletes públiques durant aquesta
legislatura. No ens cansarem de dir -o 2.000, no sé molt bé...,
abans he sentit un altre portaveu que deia aquesta xifra- no ens
cansarem de dir que haurà d’anar coordinada amb els consells
insulars i amb els ajuntaments, ja que en molts de casos ja
tenen en marxa una xarxa d’escoletes públiques que funciona
des de fa anys. Per això insistim que sumin els esforços i ajudar
aquestes institucions, especialment els ajuntaments, que moltes
vegades la seva situació financera és més complicada, per
afrontar les demandes dels ciutadans i no sempre disposen dels
recursos econòmics per fer-ho. És per això que es demana que
el Govern de les Illes Balears doti una sèrie d’ajuntaments a
Menorca, també Montuïri, Son Macià i Manacor per fer noves
escoletes. I això en concret, si està previst així, jo sincerament
no he vist on són els sous per al 2008 per fer aquestes
instalAlacions, i per això les nostres esmenes en aquest sentit.

I abans d’entrar en el grup d’esmenes que fan referència a
cultura i patrimoni històric vull fer una menció especial a
l’esmena que parla d’augmentar les ajudes als estudiants de
grau superior de les illes Pitiüses i de Menorca. Les ajudes
actuals no són suficients; el fet que a les illes d’Eivissa i de
Menorca hi hagi una seu universitària de la Universitat de les
Illes Balears no impedeix que molts d’estudiants universitaris
hagin de sortir fora a estudiar. El Consell d’Eivissa de fet ja va
treure una iniciativa durant l’anterior legislatura a tots els
estudiants pitiüsos que cursen estudis universitaris fora de les
illes Pitiüses, i per cobrir això el Consell Insular d’Eivissa es
gastà devers 500.000 euros anuals, la qual cosa era un gran
esforç; però tota l’ajuda és poca per als nostres estudiants
universitaris, sobretot a una comunitat autònoma que està a la
cua en nombre d’estudiants universitaris.

I ja passant al grup d’esmenes de cultura, perquè tinc por
que se m’acabarà el temps, en primer lloc demanam que se
suprimeixin a la memòria de la secció 13 les referències a la
capacitat de desplegament normatiu del Govern en matèria de
cultura i patrimoni històric. Amb l’entrada en vigor del nou
Estatut es dóna la capacitat normativa als consells insulars.
Aquí només es demana que s’apliqui el que diu l’Estatut
d’Autonomia; són els consells els que hauran de fer la seva
normativa en matèria de museus, biblioteques, arxius i
patrimoni, i seran les juntes interinsulars les que dibuixin el
marc perquè no sigui molt dispers, el que es faci per exemple
a un consell o el que es faci a un altre.

I també és vital que no es redueixin les ajudes a la
creativitat cultural. Per això proposam també augmentar-les
devers 60.000 euros. Demanam que es continuïn els cursos de
teatre que impartia l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les
Illes Balears a les illes de Menorca, d’Eivissa i Formentera a
través dels convenis amb els consells insulars, ja que tampoc no
hem vist que això estigués contemplat en els pressupostos.
Trobam a faltar una partida per a personal de la Casa de
Cultura o una partida per a rehabilitar i restaurar l’Arxiu del
Regne de Mallorca. 

El tema de les escoles municipals de música també és molt
important; malgrat que és una competència municipal, la
demanda és tan gran per part dels ciutadans que els
ajuntaments...

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sra. Presidenta, molt breument. ...es veuen desbordats,
no poden ampliar aquest servei i es generen grans llistes
d’espera. Per això pensam que (...) molt el cost si el Govern
assumís el cost del 33% d’aquestes escoles de música.

Les esmenes que fan referència a transferir recursos
culturals dels capítols 4 i 7 als consells insulars només és una
proposta per apropar la gestió i que aquesta gestió s’integri en
els consells insulars, ja que pensam que aquestes són les
institucions més properes als ciutadans.

I parlant d’infraestructures culturals molt ràpidament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada...

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Si em dóna uns segons, senyora presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Se li ha acabat el temps.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

No em donaria uns segons per acabar, per favor? Volem
que es comprometin sous per a les partides necessàries per fer
una reforma d’una sèrie d’espais culturals que no passaré a
mencionar perquè no tinc temps, així com la construcció i
millora d’aquests espais.

L’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera també la vull
mencionar molt especialment perquè és un treball molt
important, de gran qualitat científica, i que altres anys s’havia
vist beneficiada d’una ajuda del Govern de les Illes Balears.
Per tant demanam que es continuï amb aquesta ajuda, ja que
també vaig quedar un poc preocupada quan una portaveu del
Grup Socialista va dir que això no era possible perquè s’havia
de concórrer amb concurs públic, la qual cosa em va deixar un
poc descolAlocada.

I sobre el tema de la llengua és sorprenent el rebuig que
suposa...

LA SRA. PRESIDENTA:
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Sra. Diputada, s’està passant de 3 minuts.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, ja estic, ja acabo, Sra. Presidenta, de veritat. Només
volia fer una pinzellada del tema de la llengua perquè pareix
que causa rebuig als grups d’esquerra que es destini una petita
partida a estudiar i a donar a conèixer els modismes del lèxic
propis de les Illes Balears, i sempre sense anar mai en contra de
la unitat de la llengua.

Ja no tinc temps de parlar de res més. Només dir que
esperam -que no sigui molt optimista- que donin suport si no a
totes a algunes de les nostres esmenes, perquè l’únic que
persegueixen és millora la gestió en matèria d’educació i
cultura amb uns pressupostos per al 2008 que tenen molt poc
pes dins el conjunt de pressupostos generals d’aquesta
comunitat autònoma.

Moltes gràcies, i moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de posicions pels
grups que no hagin intervengut, en aquest cas el Grup
Parlamentari Mixt, Eivissa pel Canvi... No intervé. Pel Grup
Parlamentari Unió Mallorquina té la paraula el Sr. Melià per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, des
del nostre grup parlamentari anunciar el vot negatiu a les
esmenes presentades, tant per AIPF com pel Grup Parlamentari
Popular, primer de tot perquè consideram que no és cert que la
Conselleria d’Educació tengui poc pes, és una conselleria molt
important, és una conselleria que creix en un 15,38% del seu
pressupost i per tant on el Govern de les Illes Balears fa un
esforç molt especial per intentar donar resposta a les necessitats
educatives i de formació que té la nostra societat.

En relació a totes les esmenes relatives a nous centres, s’ha
dit, i evidentment el Grup Popular ho pot creure o no, això ja
és opinable, però s’ha dit que la voluntat de la conselleria i la
voluntat d’aquest govern és aprovar i tirar endavant un pla
plurianual de 40 milions d’euros per fer front a totes aquestes
necessitats de noves instalAlacions i nous centres educatius. És
evident que si anteriors governs, i no només podem donar la
culpa al Govern ja que hi ha una qüestió de finançament
autonòmic molt important i de com es varen traspassar les
competències, la quantia d’aquesta transferència, és evident que
arrossegam una mancança en instalAlacions i en capacitat
inversora molt important que provoca que cada vegada sigui
més urgent i més peremptòria per a la conselleria la construcció
d’escoles a determinats municipis o a determinades barriades
de les nostres ciutats, que tots sabem, però, que realment no
tenim recursos suficients per fer-hi front.

En relació a l’esmena relativa a adquisició de terrenys,
també consideram des del nostre grup parlamentari que no s’ha

de donar carta de naturalesa a aquest sistema. L’aportació dels
solars és una competència municipal que en principi els
ajuntaments hi han de fer front, i només en casos molt
excepcionals és la conselleria a la qual correspon posar els
terrenys. Per tant nosaltres pensam que s’ha de mantenir el
principi general. 

I sobre la resta d’esmenes molt ràpidament dir que la
majoria o moltes de les coses que se solAliciten en museus, en
reparacions, en escoles de música, etc., etc., són partides
previstes i que evidentment els pressupostos hi podran
respondre adequadament.

Finalment des del nostre grup parlamentari valoram molt
positivament l’esforç en matèria de normalització lingüística
que es fa i evidentment ens pareix bé estudiar els modismes i el
lèxic propis de les Illes Balears, però hi ha necessitats i
prioritats molt més importants en matèria de llengua i cultura
pròpies que aquesta qüestió. Per això no hi donarem suport.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca té la paraula el Sr. Alorda per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, bé, crec que com havia apuntat en general són unes
propostes positives les que ens fan tant AIPF com el Partit
Popular, però que, amb les que estam d’acord, donar-los suport
i incorporar-les als pressupostos incorporarien molta rigidesa.
Pensin que quan hi ha una inversió moltes vegades volen
pressupostar íntegrament aquesta inversió quan tots sabem que
al final s’agafa així com es pot per tirar-la endavant.

Per paga també hi ha errors a imputacions o problemes
tècnics que ho dificulten, i el que veim en tot cas és que molts
dels reptes que nosaltres voldríem dur a terme ja estan
incorporats d’alguna manera dins els pressupostos. Temes com
el 0-3, com l’escola de Montuïri, com les despeses beques als
estudiants universitaris d’altres illes, han incrementat
notablement. El suport a les escoles de música, al conservatori,
s’ha incrementat notablement; sempre és millorable, però, clar,
el que el Partit Popular al final és agafar d’una banda on és
imprescindible per donar-ne a una altra que és millorable, i
malgrat no vull arribar al detall d’on s’han provocat les baixes,
perquè hi ha quasi un element de cortesia de no gratar d’on
surten les baixes, però al final un pressupost tan quadrat a la
pesseta com ho és el de la Conselleria d’Educació, realment no
li podem provocar daltabaixos com seria incorporar esmenes en
aquest sentit.

El compromís polític queda assumit per Sant Antoni de
Portmany i per Binissalem, però és cert que en aquest moment
incorporar-los íntegrament no hi serien. 

El Museu de Formentera està només en tot cas constituït, i
per tant també hi ha d’haver aquesta empenta, però constituir
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té una dificultat, una certa dificultat; més el té dur-lo a terme i
per tant el nostre compromís també hi és i en la mesura que
sigui possible s’ha de tirar endavant malgrat que avui no
donarem suport a aquesta esmena.

D’altres no les compartim. Hi ha tot aquest element, per
exemple, de sortir a camí a l’Estat per arreglar-li les seves
pròpies competències que ens ha semblat sempre
contraproduent. Ho hem fet fins i tot amb quarters de la
Guàrdia Civil, amb l’Administració de justícia; ara aquí es fa
amb l’Arxiu del Regne de Mallorca o amb els fons dels
museus, quan només que una part del que gasta l’Estat en el
Prado, en el Reina Sofía, a qualsevol dels grans museus que
utilitza de referència, incorporés, assumís el caràcter autonòmic
de l’Estat, la veritat és que no caldrien les discretíssimes
aportacions que apunta l’esmena i que tanmateix crec que no és
aquesta la batalla política que hem de plantejar. Davall davall
tenc la sensació que sempre salvam Madrid, era l’article del Sr.
Gornés respecte del patrimoni a l’exterior, cosa que nosaltres
no podem compartir i creim que entre tots hauríem de recuperar
molt aquesta..., una certa unitat d’acció perquè l’Estat gasti a
les Illes Balears allò que pertoca.

Per altra banda algunes de les esmenes que ens proposen
crec que crearien greuges comparatius. No és només, com
apuntava el Sr. Melià, que els solars els cedeixen els
ajuntaments, els terrenys per als equipaments educatius, i que
han rebut molts de solars aquests darrers temps, sinó que a més
a més ens trobaríem amb el greuge de qui ha planificat bé, ha
tengut present que hi ha d’haver aquests equipaments, els ha
cedit, fins i tot puny la conselleria perquè els dugui a terme,
d’aquell altre que confia que ja li posaran amb un interès
general, ja li ho arreglaran, ja li compraran, ja li faran tot i
encara renyarà la conselleria si no preveu íntegrament el
pressupost per dur-la a terme. Nosaltres creim que amb aquest
greuge no hi podem entrar, com amb altres equipaments
culturals, com casals de cultura, vostès en trien un parell i n’hi
ha alguns que es veu clarament que són equipaments
supramunicipals, d’altres que jo personalment no som capaç de
veure allà on han posat la frontera. 

Un que sí veig claríssim és el Teatre Principal d’Inca i
animaríem que es dugui a terme amb la màxima celeritat, creim
que l’ajuntament no hi posa tot l’èmfasi que a nosaltres ens
hagués agradat i fins i tot fa anys que es perden doblers del
consell i del Govern, de tots els colors, perquè no hi ha
empenta, cada vegada arriben a les resultes tots els doblers que
s’han pressupostat any rera any i no s’arriba a afrontar com és
el Teatre Principal a una ciutat com Inca, que no té un
equipament d’arts escèniques, comparable amb tots els pobles
veïnats. Per tant, realment és greu el que passa amb el Teatre
Principal i ens hi trobaran tot d’una que hi hagi un projecte
seriós al darrera i quan es vegi que en aquest moment el
Consell de Mallorca acaba de posar més doblers que
l’Ajuntament d’Inca a la partida. Crec que ens hi hem de posar
al davant i entre tots dur-ho a terme.

Respecte la transferència dels consells, ja s’ha comentat, no
es pot aprovar aquesta esmena, sí que políticament la
comprenem i li donam suport, però evidentment no es pot dur
a terme tal i com ha estat plantejada.

El tema dels modismes. Jo no només no crec que sigui una
prioritat, la llengua catalana, com totes les llengües del món, té
modismes i l’estàndard té modismes i tots els llibres de text
tenen, estudien i apunten aquests modismes. L’esmena no va
per aquí, o està qüestionant la UIB, o està qüestionant els
llibres pedagògics que hi ha en aquests moments en el mercat
i posa normativa..., jo sé que el Partit Popular té molts de
cosins científics i tal vegada volen incorporar termes de
matemàtiques, de canvi climàtic, de biologia, de lingüística.
Però creim que no és funció del Parlament dir als llibres de text
com han de valorar una determinada matèria. Per tant, nosaltres
creim que la riquesa d’una llengua també té a veure amb els
modismes, posicionals, en tot els nivells, vulgar, colAloquial, tot
el que vostès vulguin, el senzillament geogràfic, naturalment,
però naturalment (...) en la qual vostè incorpora que el
Parlament s’hi pronunciï...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, vagi acabant.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sra. Presidenta, nosaltres senzillament en allò que sí ens
reafirmam és amb el suport i l’increment que ha tengut
notòriament la partida de normalització lingüística. Allò que
ens preocupa és que la llengua del país sigui coneguda i usada
arreu i sigui utilitzada a tots els nivells, amb tots els modismes
i tota la seva riquesa, que sigui utilitzada. I a vostès pareix que
l’únic que els interessava era el modisme i en canvi, tot allò que
era la llengua ho anaven arraconant cap a la xemeneia i la
camilla...

(Remor de veus)

És el que diu el pressupost Sr. Font, el pressupost, la
televisió i totes les polítiques...

(Petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, vagi acabant...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

M’estan increpant i he de contestar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, ja du 1 minut i 48 segons. Vagi acabant.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ser increpat per defensar la
llengua del meu país sempre serà un honor per aquest diputat.
Moltes gràcies.

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sr. Alorda...

(Continua la remor de veus i petit aldarull a la sala)

Senyors diputats, senyors diputats per favor! Una mica de
tranquilAlitat. Sr. Font, una mica de tranquilAlitat.

(Continua la remor de veus)

El Grup Parlamentari Socialista, vol intervenir? La Sra. Rita
té la paraula per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. Bé, no voldria
repetir la meva intervenció que ja vaig fer en comissió,
analitzant una a una totes les esmenes, allò que voldria repetir
és la meva primera part allà on reafirmava l’augment
quantitatiu que hi va haver del pressupost per al 2008, perquè
aquí s’ha fet referència que aquest augment no existia. I jo
precisament tenc les dades completes encara aquí apuntades.
Xerràvem que s’havia incrementat el pressupost, sense tenir en
compte l’IBISEC, un 15,39% perquè s’ha passat de 695
milions d’euros del 2007, s’ha passat a 801.863.840 euros.
L’augment per tant, entre el pressupost del 2006 i 2007 va ser
de 41 milions d’euros. Mentre que ara és de 107 milions
d’euros.

Bé, el debat de pressuposts és juntament amb el debat de
l’autonomia, aquell que explica de manera més clara les
polítiques que es volen dur a terme en l’acció de govern. O per
dir-ho d’una altra manera, és el que deixa palès el model de
govern. Però ara mateix el que pertoca és fixar la posició del
nostre grup en relació a les esmenes presentades pels grups de
l’oposició, que com correspon tenen un altre model de govern
i per tant, altres prioritats d’actuació. No obstant, hem estudiat
amb atenció les 50 esmenes presentades pel Grup del Partit
Popular i Grup Mixt-AIPF, que signifiquen, ho comprenem, un
important esforç d’aquests grups en la seva intenció de millorar
o completar el pressupost que avui es porta a aprovació de la
cambra, cosa que valoram, malgrat no tenim altre remei que
desestimar com passaré a comentar, no cada una de les esmenes
per una qüestió de temps perquè ja ho vàrem fer en comissió i
al Diari de Sessions em remet.

Els dos grups polítics han presentat nombroses esmenes
relatives a la reforma, ampliació i construcció de nous centres
educatius, un exercici responsable de govern, malgrat obliga a
planificar les accions que es volen realitzar els 4 anys de
legislatura, perquè els recursos tan humans com econòmics no
són ilAlimitats. La Conselleria d’Educació i Cultura ha elaborat
una planificació per als anys 2008-2011, tan per a la
construcció, ampliació i reforma dels centres educatius de
Primària i Secundària, com també per a les escoles infantils,
per a les quals el President i la consellera s’han cansat ja
d’avançar la intenció d’ampliar en 2.000 places durant aquesta
legislatura. És per aquest motiu que lamentablement hem de
desestimar totes les esmenes presentades tan al pressupost de
la conselleria, com a l’IBISEC en aquest sentit. 

En diré unes quantes, com són la 3363 i la 3365 d’AIPF i
totes les del Grup Popular que es refereixen precisament a la

construcció de nous centres, a la reforma de teulades, ampliació
d’aules, etcètera. I perquè en general unes estan planificades
per altres anys de la legislatura, algunes perquè l’ajuntament
corresponent encara no ha posat els terrenys necessaris a
disposició de la conselleria, com és el cas del centre d’infantil
i primària de Manacor, o del nou colAlegi de Sant Ferran de
Formentera, o altres inversions, està previst que es contemplin
en el crèdit addicional de 40 milions que ja ha anunciat la
consellera.

Una de les esmenes, la 3779, fins i tot proposa l’afectació
d’1 milió d’euros per a l’adquisició de sòl per a noves
instalAlacions educatives i aquesta s’ha de rebutjar
necessàriament perquè en un principi i com han dit altres
companys que m’han precedit en la paraula, no correspon a la
conselleria l’adquisició de sòl, sinó als ajuntaments.

El programa 421F, de política universitària té dues esmenes,
la 3702 que proposa ajudes al transport d’estudiants
universitaris d’Eivissa, Formentera i Menorca, que s’ha de
desestimar perquè ja existeix una partida important en el
pressupost actual molt ampliada, s’ha ampliat més d’un 15%
respecte el pressupost anterior. I la 3705 per subvencionar el
centre de persones adultes, no pot proposar restar una partida
del centre de cost 201 del programa 455A, que ja té les partides
compromeses amb objectius molt determinats que es quedarien
sense finançament i per la qual cosa també és rebutjada.

Finalment, analitzarem les esmenes presentades als
programes de cultura. Tal com vàrem exposar a la Comissió
d’Hisenda, encara que hem fet un esforç per intentar acceptar
alguna de les presentades, açò no ha estat possible. Algunes
com la 3797, perquè no s’adapten a la llei, com que consti en
el pressupost una partida específica per subvencionar
l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera, que ha de passar
necessàriament per la presentació d’una convocatòria d’ajuts.
Altres, relatives a inversions en equipaments culturals perquè
no són competència d’aquesta conselleria o de la Direcció
General de Cultura, tal com figura en el text de les esmenes. I
altres, perquè estan previstes en unes altres partides d’aquest
pressupost, com el personal de la Casa de Cultura de Palma i
que fa referència l’esmena 3783, que apareix en el capítol 1 de
l’Arxiu del Regne de Mallorca. El mateix passa amb les 3812
i 3703.

Però em vull aturar un poc en les presentades en relació als
museus, arxius i biblioteques de titularitat estatal i que
proposen transferències als consells insulars. Com ja saben les
senyores i senyors diputats, en el debat de l’estat de la
comunitat es va aprovar una resolució que preveia la
transferència de la gestió d’aquests centres als consells
insulars...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, vagi acabant.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, un segon. Però açò encara no s’ha realitzat. Per tant, no
es pot preveure ara, sinó que en tot cas s’haurà de fer una
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modificació pressupostària posterior a les negociacions que
s’estableixen entre les institucions implicades. 

De la mateixa manera no podem acceptar les esmenes a la
política lingüística del Govern perquè no és l’objectiu
d’aquesta direcció general treballar per al manteniment dels
modismes propis de cada una de les illes, sinó que aquesta és
una qüestió transversal que ja es va fent en el treball diari de tot
el Govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. 

I ara acabat el debat de globalitat de la Conselleria
d’Educació i Cultura, passaríem al debat número 6 de totalitat
i globalitat, agrupació de la secció 14, Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació, amb les seccions i entitats afins.
Concretament a les partides i al programa 521A, ordenació,
regulació i desenvolupament de les telecomunicacions, 3366.
Balears Innovació Telemàtica SA, 3399 i 3400.

En primer lloc passarem a la defensa conjunta de totes les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Mixt-AIPF. Per la
qual cosa té la paraula el diputat Sr. Mayans per un temps de
cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Bé, les esmenes a aquesta secció 14 són
dues esmenes que continuen projectes que han demostrat el seu
èxit i la seva solvència tan tècnica com popular perquè han
tengut molt de ressò a l’illa. I una altra esmena que fa
referència a una possibilitat que ens va donar el conseller, o el
director general a la seva compareixença, vaig recollir el guant
i vaig fer aquesta esmena. 

Concretament començaré per aquesta, és l’esmena 3366,
allà on es proposa implantar Wifi a tota l’illa. Crec que per les
dimensions és totalment assumible, amb un cost totalment
assumible per la conselleria, són 100.000 euros a la meva
esmena. I donaria possibilitats a una illa quant a Wi-Fi perquè
tota l’illa pogués tenir accés a aquest sistema de comunicació
i de feina. En comissió se’m va dir per part del Partit Socialista
que eren temes que estaven subjectes a estudis i prioritzacions.
Però en canvi Eivissa pel Canvi em va dir que ja estava previst
fer-ho. Per tant, m’agradaria saber quina és la postura exacte,
si és que es pot esbrinar. En tot cas si està pendent d’estudis,
m’agradaria saber quin pressupost hi ha, tan per a una cosa com
per a l’altra.

Una altra esmena és la 3399. És un dels dos projectes que
mencionava abans que són projectes que han tingut un èxit
impressionant, el tema de Formentera Digital, com vostès
saben, perfectament hi ha dos municipis a Balears, Calvià i
Formentera, allà on es va implantar un nou sistema, una nova
forma de fer feina en turisme, educació, administració,
teleadministració i moltes altres coses que ha donat resultats
molt importants. Es varen implantar noves tecnologies en els
colAlegis, es va implantar la teleadministració poc a poc també

en els municipis i també es varen crear portals turístics perquè
la gent pogués anar fent feina i reserves en aquest aspecte. Seria
ideal ja sigui continuar el tema de Formentera, com si l’esmena
es transacciona i s’adjunta Calvià, que són els dos municipis
ara mateix que són digitals, diguem-ho així. Continuar amb
aquest projecte. 

Per això he posat una esmena que l’import és de 600.000
euros que per un any és perfectament assumible i completaria
un poc el mapa digital que tenia en compte moltíssimes coses,
a part d’allò que és pròpiament el nivell turístic, o el nivell
educatiu i molts altres sectors. Una excusa que se’m va donar
en comissió va ser per part del portaveu d’Unió Mallorquina,
va ser que acceptar aquesta esmena barataria les xifres.
Evidentment, qualsevol esmena que s’accepta barata les xifres.
Si seguim aquest raonament no se n’acceptarà cap ni una.
M’estic més l’excusa del Sr. Alorda, el felicit per això, acceptar
esmenes dóna rigidesa als pressuposts. M’estim més aquesta,
és més creïble o més divertida.

L’esmena 3400, antenització digital, va ser una proposta
crec que pionera, (...) tancament analògic que està previst per
a l’abril del 2010 i en un territori escàs o de reduïdes
dimensions i per tant, assequible era una proposta per implantar
la televisió digital, a través de subvencions, a través
d’antenització es subvencionada l’antena i el muntatge i el
propietari, promotor o peticionari havia de demanar el
descodificador i seria important continuar amb aquesta
proposta i seria un dels pocs llocs de Balears i de l’Estat que
s’avançaria a aquest tancament analògic. Jo estic disposat, com
ja he dit més d’una vegada en aquesta tribuna, si per exemple
aquesta esmena s’ha d’ampliar o modificar quant a xifres, estic
dispost a fer-ho mitjançant transacció.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. 

A continuació passam a la defensa conjunta de totes les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular i que
serien a la totalitat, secció 14, Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació, esmena 3470, Parc Bit Desenvolupament
SA, la 3471. CAIB Patrimoni SA, la 3472. Balears Innovació
Telemàtica SA, la 3473. I a les partides al programa 521A,
ordenació, regulació i desenvolupament de les
telecomunicacions esmenes 3475, 3479 i 3480. Al programa
521B, gestió dels sistemes i tecnologies de la informació,
esmena 3485. Al programa 541A, recerca i desenvolupament
tecnològic, esmenes 3474, 3481, 3482, 3483. Al programa
542A, innovació tecnològica, esmenes 3486, 3476, 3477 i
3484. I al programa 111D, assessorament en matèria social,
econòmica i laboral, l’esmena 3478.

Per tant, per defensar aquestes esmenes té la paraula el
portaveu del Grup Popular el Sr. Tadeo per un temps de deu
minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:
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Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Des
del Grup Parlamentari Popular hem presentat esmenes a la
totalitat a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, així
com també esmenes parcials als distints subprogrames i
distintes direccions generals. El pressupost per a l’any 2008
d’aquesta conselleria puja a 65,8 milions d’euros, un increment
d’un 7,9% respecte el 2007 i tot dient que la major part
d’aquest increment és per donar un impuls, el Govern vol donar
un impuls a la recerca, al desenvolupament tecnològic i a la
innovació. Nosaltres creim sincerament que és favorable aquest
increment, tots els increments que hi hagi en temes de recerca,
desenvolupament tecnològic i innovació probablement siguin
pocs. El que és cert és que anys anteriors l’impuls que s’havia
donat a aquesta conselleria era més elevat. Recordar que per a
l’any 2007 l’increment que hi va haver va ser del 7,7 milions
d’euros, un increment d’un 14,36%. Creim que l’increment que
hi ha en el 2008 és anar cap endarrera d’allò que havia fet
l’anterior govern, d’anar incrementant partides destinades a
recerca, desenvolupament tecnològic i innovació. Creim en
aquest sentit i és per açò que hem presentat les esmenes a la
totalitat i un seguit d’esmenes parcials.

A més, creim que una part important de l’increment se’n va
al capítol 1, capítol de personal, ni més ni menys que 1.700.000
euros, prop de 300 milions de les antigues pessetes. Recordar
també aquí que a la passada legislatura, en el períodes de tota
la legislatura, pel que fa referència a R+D+I hi va haver un
increment global d’un 253%, creim que és un impuls molt
important, probablement insuficient. Creim que en aquests
pressuposts el que realment es fa és no seguir l’impuls que
venia fent l’anterior govern. 

També remarcar que aquests pressuposts, allò que és la
Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació, creix percentualment menys del que havia crescut
els darrers anys. Per a l’any 2007 respecte el 2006 va créixer un
52%. Del 2005 al 2006 va créixer un 37% i de cara al 2008 té
un creixement que podem dir important, però un retrocés en la
seva expansió, d’un creixement torn repetir d’un 27%. Crec que
en anys anteriors hi havia increments molt importants en aquest
sentit. No veim que es doni el mateix impuls a temes
d’investigació, com tampoc a innovació i a la creació
d’empreses innovadores i de base tecnològica en els
pressuposts de cara al 2008. 

Per tot açò fonamental la presentació d’esmenes a la
totalitat, per no seguir l’impuls que tenia o que havia donat
l’anterior govern. I a més a més, presentam tot un seguit
d’esmenes parcials, encaminades..., per exemple l’esmena
3475, incrementar els recursos destinats als ajuntaments en
matèria de tecnologia i noves comunicacions. Si bé, es pot
argumentar que no són pròpiament una competència de la
comunitat autònoma, creim convenient i molt necessari, ja que
degut al finançament dels ajuntaments, moltes vegades
necessiten aquests ajuts per poder incrementar els recursos
destinats en matèria de tecnologia i comunicacions.

Presentam també a través de l’esmena 3479, la retirada de
les antenes de telecomunicació a El Toro de Menorca i la
instalAlació d’una antena única. Substituir l’actual per un únic
suport que faci possible la implantació de tots els serveis de

radiocomunicació que estan en servei de les futures possibles
ampliacions. 

També a través de l’esmena 3480, demanam la millora de
l’accés a internet a les zones rurals i zones que no tenguin
accés. Entenem que dins el Pla director sectorial de
telecomunicacions de les Illes Balears, existeix un programa
d’accés, expansió, potenciació a internet per a les zones rurals
i aïllades. Però nosaltres proposam a través d’aquesta esmena
una disposició de fons addicional de 200.000 euros. 

A través de l’esmena 3485, demanam incrementar la
dotació per a la implantació del software lliure. Creim que els
darrers anys s’ha impulsat el desenvolupament i la implantació
de software lliure a la nostra comunitat autònoma. Creim que
la gran majoria d’equips servidors i les seves aplicacions
funcionen damunt plataformes en software lliure, però no creim
que sigui suficient i creim que a través d’aquesta esmena
d’addicció de 400.000 euros s’ha de seguir potenciant el tema
del software lliure.

També a través de l’esmena 3474 demanam incrementar
beques d’investigació. Lògicament és preveu la formació de
personal investigador. Nosaltres demanam una major dotació.
Els pressuposts de l’any 2005 es va incrementar el nombre de
beques fins arribar a un total de 12 beques. El pressupost del
2006 es va incrementar fins arribar a 15, que es sumaven a les
32 de convocatòries anteriors. En el pressupost del 2007 el
nombre de beques noves va ser de 15. Per tant, els dos darrers
anys hi ha hagut un important esforç en aquest sentit i creim
que aquesta projecció que hi havia en aquest sentit, dedicar més
recursos s’hauria de fer i per açò presentam aquesta esmena
d’addicció de 400.000 euros.

A través de l’esmena 3481 demanam dur a terme la Fira de
Ciència de les Illes Balears, a les tres illes, Mallorca, Menorca
i Eivissa de manera anual. Fins ara no es feia així, es feia a
Mallorca i després es repartia entre Menorca i Eivissa. Creim
que per l’acceptació i la repercussió que té hauria de ser una
prioritat dur a terme aquesta fira a cada una de les 3 illes.

A través de la 3486 demanam una major dotació a la UIB.
Creim que és molt important el paper que juga la UIB en tot el
tema de recerca i innovació. Per açò li demanam una major
dotació a través d’aquesta esmena.

Al igual que hem demanat una major dotació també pel
tema d’ajuntaments, demanam també una major dotació pel
tema dels consells insulars. Creim que també en temes de
recerca i innovació tecnològica se’ls ha d’ajudar per tal que
puguin avançar.

A través de l’esmena 3477 demanam destinar més recursos
a allò que són les administracions en general, al marge de
consells i ajuntaments.

A través de l’esmena 3484 demanam incrementar les ajudes
a les PIME per a inversions en innovació. De la mateixa
manera que ho demanaven a les administracions públiques,
també creim que tan o més important és ajudar a les empreses,
a les PIME, que és allà on hi ha realment el teixit important de
la nostra comunitat autònoma.
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En resum, creim que presentam unes esmenes que van
encaminades a no perdre l’expansió que s’havia fet en
pressuposts anteriors quant a recerca, desenvolupament
tecnològic i innovació. I demanam que siguin votades a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. El Govern obri una qüestió incidental
i per tant, té la paraula el Sr. Manera per un temps de 15
minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Una
intervenció, esper que concisa per explicar i aclarir alguna de
les coses que s’han comentat per part dels anteriors diputats. El
pressupost de la conselleria, efectivament, puja a 65,8 milions
d’euros, és un increment pràcticament del 8% en relació a l’any
anterior. Descomptant la inflació, és a dir, en termes reals
estaríem al voltant d’un increment del 5% i per cert, és un
increment que la Conselleria d’Economia i Hisenda no ha
tengut mai. És a dir, els increments que s’han produït enguany
en els pressuposts no únicament d’aquesta conselleria, sinó de
la resta de les conselleries del Govern, han arribat en alguns
casos fins i tot, descomptant la inflació a dos dígits. Això és un
factor pressupostari que mai no s’havia produït a la comunitat
autònoma, créixer per damunt del 10% les assignacions
pressupostàries en conselleries rellevants, no únicament la
d’Economia i Hisenda, que no creix en aquest ritme, però sí la
d’altres.

Efectivament, vostè, Sr. Tadeo, ha donat a la diana que un
dels elements estratègics fonamentals d’aquest govern és
l’aposta per la recerca, el desenvolupament i la innovació.
Aquesta direcció general representa el 43% de tot el pressupost
de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. És a dir, és
una partida que supera en escreix els 25 milions d’euros, de
forma que delata una aposta clara, només des de la direcció
general quant a les polítiques de recerca. I la partida adreçada
a R+D+I, el pressupost del 2008 s’incrementa un 33% en
relació a l’any passat. Si vostè diu que l’any passat era bo, cosa
que jo no dubt, incrementam un 33% encara més el pressupost
dedicat a Recerca, Desenvolupament i Innovació. De forma que
en el pressupost del 2008 podem preveure que estaríem fregant
el 0,4% sobre el Producte Interior Brut de les Illes Balears. 

La darrera dada disponible al respecte indica que el
percentatge de R+D+I sobre PIB regional està al 0,29.  És una
darrera dada que s’ha publicat fa tot just dues setmanes,
estàvem en el 0,28, vàrem pujar al 0,29, ningú nega l’esforç
que s’ha fet en els darrers exercicis en R+D+I, no ho negam,
això és així. Però li vull dir que el pressupost 2008 encara
incrementa i fomenta encara més aquesta línia d’actuació
pressupostària i de política econòmica, precisament perquè
pensam que aquesta és una via de treball potent per qualificar
el nostre capital humà i per incrementar la competitivitat de les
nostres empreses.

El Pla de la ciència és un dels elements centrals en aquesta
estratègia que es dissenya en el 2008. Aquí tenim assignats 10,2
milions d’euros, li dic això perquè aquí hi ha respostes a
algunes de les esmenes que vostè presenta. Tenim, per una
banda, un programa de potenciació de recursos humans, en
aquest Pla de la ciència; crearem un sistema d’innovació de les
Illes Balears, és un sistema regional d’innovació que encara no
existeix, aquest Pla de la ciència obre aquesta perspectiva. Per
altra banda, hi ha un programa de reforçament de la base
científica; vostè demanava, per exemple, el tema de becaris,
s’incrementaran els becaris a partir d’aquest programa; es
treballarà amb el concurs de fons FEDER i a més a més amb
consorcis i amb convenis amb altres institucions,
particularment la Universitat de les Illes Balears o d’altres
entitats, com per exemple, la Fundació Caubet-Cimera. Són
factors que adoben aquesta línia de treball d’incrementar
precisament els recursos humans d’alta qualitat en el món de la
investigació i el desenvolupament.

Un tercer eix fonamental és la difusió de la cultura
científica i d’interès socials per a la ciència, la tecnologia i la
innovació. I aquí destaca, com a un element de potència
rellevant, la redacció del projecte tècnic del futur Museu de la
Ciència de les Illes Balears. Estam treballant, dins d’aquest
mateix plantejament, amb línies de treball amb les PIME,
precisament amb les PIME de resposta tecnològica, i això ho
feim no únicament des de la conselleria, sinó també amb acords
amb el Ministeri de Turisme. Recentment hem tengut distintes
reunions amb el tema del Pla Avança, per refermar aquesta
política de colAlaboració entre el ministeri, el Govern i les
petites i mitjanes empreses, amb perspectiva clarament digital,
amb perspectiva de noves tecnologies i amb una òptica de
ciutadania digital.

Un quart element que pensam central, el qual també dóna
resposta a algunes de les seves esmenes, és el Programa
d’innovació tecnològica. Aquí les actuacions previstes les
focalitzaríem en dos factors que consideram cabdals: en primer
terme, la creació, o el desenvolupament, millor dit, perquè ja és
un organisme creat, del Centre Internacional de Recerca i
Desenvolupament del Turisme, això és un projecte que podríem
dir estrella, per dir-ho d’alguna forma, en el món de la
investigació en ciències socials, i que ja compta amb dotació
pressupostària per part del ministeri.

I per altra banda, un altre element també que consideram
seminal és la creació del Sistema d’Observació Costanera de
les Illes Balears, el SOFIB, és el que podríem dir una
plataforma costanera que abasta tots els coneixements relatius
amb el litoral, no únicament els econòmics, sinó també els
biològics, els naturals, els paisatgístics i els ecològics.

Per tant, pensam que hi ha en aquest sentit un creixement
notable de la inversió, repetesc, un 33% més d’inversió en
R+D+I del que hi havia en aquests moments; una aposta ferma
per aquesta línia estratègica de treball, la qual es complementa
amb una altra que és tot el que afecta a les noves tecnologies de
les comunicacions; en aquest aspecte la direcció general
compta amb 9,3 milions d’euros l’any que ve, que és
pràcticament un 3% més que l’any passat, i aquí el treball és
ingent i es focalitza en tres eixos claus, que són: l’ordenació i
regulació de les telecomunicacions per un canto, a través d’un
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pla director sectorial de comunicacions; en segon terme, tot el
que abasta els serveis públics, en particular les televisions
digitals terrestres, aquesta encesa digital que es produirà ben
aviat i que a les Illes Balears volem ser pioners al respecte, i en
tercer terme, serveis interns amb projectes d’adequació i
actualització.

Vull dir amb això que en aquest capítol de noves
tecnologies s’encabiran alguns dels factors que em demanava
el Sr. Mayans, en relació amb l’arribada dels sistemes Wifi a
l’illa de Formentera, o d’altres elements que podrien suggerir
les esmenes del Sr. Tadeo, com poden ser els temes de les
antenitzacions i de la irrupció de la TDT, per exemple, a l’illa
de Menorca. Són aquests els factors que s’encabiran dintre
d’aquest pressupost que ja existeix a la Direcció General de
Tecnologia i Comunicacions i que, per tant, pensam que donen
resposta fefaent a totes les esmenes que vostès han demanat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la paraula, pel
Grup Parlamentari Popular, el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. I molt breument, nosaltres
demanàvem principalment que la conselleria hauria de tenir un
increment i la mateixa expansió que havia tingut en pressuposts
anteriors. I referent a les distintes esmenes, el que demanaven
és una ampliació de les partides que ja, com ha explicat bé el
conseller, sabem que hi és, el tema de beques, etcètera, els
temes d’investigació; però nosaltres pensam que s’haurien de
dedicar més recursos, com s’havia anat fent en pressuposts
anteriors. I per açò seguim mantenint les esmenes, les de
totalitat i les esmenes parcials presentades a les distintes
direccions generals i subprogrames.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tadeo. Per tancar la qüestió, vol fer ús de la
paraula el Sr. Conseller?

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

Gràcies, Sra. Presidenta. No, insistir que els recursos
s’incrementen, els recursos personals a nivell de noves
dotacions de beques s’incrementen en relació amb l’any 2007,
vostè ho pot comprovar amb la resposta que li hem donat a les
esmenes; els recursos en número de beques convocades el
2008, la convocatòria del 2008, serà superior a l’any 2007, al
pressupost anterior. I els recursos humans en relació amb
beques predoctorals i amb personal investigador també
s’incrementen el 2008 en relació amb el 2007.

Tot plegat, repetesc que la xifra, que els recursos d’R+D+I
incorporant recursos augmentin un 33%, és una xifra que parla
per si mateixa; els increments que s’han adoptat són notoris en

aquest pressupost i és una aposta ferma del Govern per part
d’aquesta via de treball, la qual consideram important, no
únicament per la formació del capital humà, sinó també per la
competitivitat de les empreses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam ara als torns en contra i, en
primer lloc, té la paraula la Sra. Suárez, pel Grup Mixt-Eivissa
pel Canvi, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Des del nostre grup pensam que l’àmbit de
l’economia i especialment de la innovació a principis del segle
XXI ha de fer front a nous reptes i a noves necessitats, en una
societat en canvi permanent i en el context d’una economia
dinàmica com la nostra. El Govern, des del nostre punt de vista,
té un especial interès en la qüestió del desenvolupament
tecnològic i de la innovació, no podem quedar enrera en un
context en què tothom competeix per l’excelAlència i en què els
governs capdavanters hi fan uns esforços permanents.

De cara a l’any 2010 haurem d’assumir el repte de
l’apagada analògica i de l’encesa digital i ho haurem de fer
tenint en compte les necessitats de la nostra comunitat
autònoma, marcada, entre d’altres aspectes fonamentals, pels
condicionants de tipus geogràfic. El Govern ho ha de tenir en
compte i donar-li la resposta adequada.

Així mateix, cal tenir cura de les extensions de banda ample
i d’un augment de la cobertura Wifi. Les esmenes presentades
pel Grup Popular podrien donar a entendre que el govern no
s’ocupa d’aquests aspectes fonamentals, però nosaltres entenem
que això no s’ajusta a la realitat. Constitueix una prioritat pel
Govern tot el que tengui relació amb el desenvolupament
tecnològic i amb la capacitat del conjunt de la població per
poder-hi accedir. En aquest sentit, s’han de tenir especialment
en compte les zones rurals i aïllades.

Quant a l’àrea de recerca i d’innovació basta dir que
l’augment del pressupost d’enguany en relació amb el de l’any
passat és d’un 28%. La xifra ja ho diu tot, pel que fa a la
preocupació del Govern de les Illes Balears de posar-se en
primera línia en la innovació tecnològica i de donar resposta a
les necessitats que la nostra societat, com a societat moderna i
plenament incardinada en la nostra part del món, té plantejades.

En conseqüència, nosaltres no podem donar suport ni a
l’esmena a la totalitat ni a la globalitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Té la paraula, pel Grup Unió
Mallorquina, i per un temps de deu minuts, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:
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Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Molt breument, des del Grup Parlamentari Unió Mallorquina
consideram que el conseller ha donat resposta més que
adequada i suficient a les esmenes presentades; ha explicitat els
motius pels quals han de ser rebutjades aquestes esmenes, i per
tant ens hi sumam. És evident que en el pressupost preparat
presentat hi ha partides més que suficients per fer front al repte
del desenvolupament i d’innovació que té aquest país, és
evident que hi ha partides amb un increment molt important,
d’un 28% a la direcció general i més d’un 33% al capítol
dedicat específicament a recerca, desenvolupament i innovació.
També hi ha partides dedicades a telecomunicacions, partides
que seran suficients per donar resposta a les esmenes que
presenten en el tema de Wifi, en el tema d’antenes, en el tema,
per al nostre grup parlamentari molt important, com és
regularitzar en la seva totalitat la recepció dels canals en
llengua catalana. I per tant consideram que els pressuposts són
més que suficients.

Dir al representant d’AIPF que en comissió vàrem dir que
les seves esmenes desbarataven els pressuposts perquè tenen
una quantia de més d’1,5 milions d’euros, la qual evidentment
és una quantia molt important i que trastoquen les xifres dels
pressuposts. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Barceló, per un
temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per començar dient que
rebutjarem tant l’esmena a la totalitat que s’ha presentat, o les
quatre esmenes, la que fa referència al pressupost i les que fan
referència a les distintes entitats, Parc Bit, Patrimoni i Bitel, i
també rebutjarem les esmenes parcials.

Quant a l’esmena a la totalitat ha estat ja suficientment
contestat pel conseller, amb un pressupost que incrementa
pràcticament un 8%, i que té sobretot un esforç molt important
en l’impuls de la recerca, desenvolupament tecnològic i
innovació, com s’ha dit, amb un increment superior de més del
30% respecte de les partides previstes en el pressupost
actualment vigent. Per tant, tot i que els recursos a destinar a
aquesta matèria sempre podem considerar que seran
insuficients, sempre podem considerar que s’hi podria destinar
més, s’ha de reconèixer l’esforç que s’ha fet i sobretot tenint en
compte d’on venim; que hi havia tota una sèrie de mancances
en aquest aspecte, tota una sèrie de necessitats i per tant en
aquest sentit donar el suport a aquests increments prevists. El
mateix portaveu del Partit Popular, a la comissió, va reconèixer
que es mantenia la línia d’anys anteriors en matèria de noves
tecnologies i innovació i per tant també, amb aquesta frase,
realment queda un poc en entredit aquesta esmena a la totalitat.

Pel que fa a les esmenes parcials del Grup Mixt, tant la
cobertura Wifi a Formentera, com el programa de Formentera
Digital, com l’antenització digital de Formentera, bé, s’ha dit
ja que s’està estudiant; que està previst desplegar diversos

serveis de banda ample els pròxims anys a totes les Illes
Balears, i per tant en aquest sentit s’anirà fent al llarg del 2008.

I quant a les esmenes del Grup Parlamentari Popular,
realment la majoria de qüestions que solAliciten ja estan
incloses en el pressupost i per tant estan previstes amb els
termes similars als quals plantegen, amb altres partides o amb
altres quantitats. Per exemple, l’increment de recursos de
l’ajuda a tecnologia i noves comunicacions, s’estan estudiant,
com s’ha dit, les necessitats en aquest sentit; igualment que s’ha
contestat també el tema de la retirada d’antenes de Monte Toro,
la qual està prevista en el projecte de telecomunicacions, o
l’accés a Internet a les zones rurals, on s’hi està fent feina, o el
software lliure, que està previst per la direcció general
competent. O també, com ha comentat ja el conseller
d’Hisenda, l’increment de les beques d’investigació i el número
de beques previst per al 2008 s’incrementarà, així com la
dotació de les beques prevista.

Quant a les fires de ciència anuals a les distintes illes, bé,
actualment s’està fent la de Mallorca i alternativament es van
fent a Menorca i a Eivissa, tal i com estava previst ja pel
govern anterior, per tant no s’ha canviat en aquest sentit la
dinàmica. També, i ja s’ha contestat, l’increment de
contractació del personal investigador està previst, una part del
pressupost del 2008 destinat a recerca, desenvolupament i
innovació, precisament a potenciar recursos humans i
incrementar el personal investigador.

Igualment que l’increment de beques predoctorals, com hi
he fet referència abans, està inclòs dins l’increment de beques.
L’increment de dotació de la Universitat, bé, doncs es farà a
través de distintes convocatòries que hi ha prevists els ajuts a
la Universitat en matèria d’innovació. Igualment que
l’increment de recursos per a consells insulars en matèria de
recerca i innovació està previst per la conselleria la participació
dels consells insulars, així com també de les administracions
locals. El mateix podríem dir respecte de l’increment de
recursos en matèria de recerca i innovació a les distintes
administracions, ja està prevista per part de la conselleria la
participació de les administracions públiques a molt diverses
actuacions del Pla de tecnologia.

I quant a l’increment d’ajudes de les PIME per a inversió en
innovació, ja hi ha tota una sèrie de partides dins la conselleria
previstes per a promoure la innovació amb ajudes a les petites
i mitjanes empreses.

La darrera de les esmenes, la qual fa referència a
l’increment de dotació del CES, del Consell Econòmic i Social,
la veritat és que, a més de ser la partida prevista, considerar-la
suficient, la veritat és que no acabam d’entendre massa bé que
es vulgui incrementar dins els dígits del Govern, perquè és una
partida que el propi Parlament aprova, tot i que pot resultar una
certa ficció, però sí que implica la màxima autonomia
pressupostària, necessària per al CES. Per tant, consideram que
aquesta esmena no tendria massa sentit i que s’hauria
d’eliminar.

Per tant, en vista de tots els arguments que he exposat,
votarem en contra de les esmenes, com he anunciat al principi.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Té la paraula, en nom del Grup
Socialista, la Sra. Crespí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació gestiona un
pressupost de 65,8 milions d’euros per al 2008, quantitat que
suposa un increment del 7,9% respecte del 2007. La major part
d’aquest augment reflecteix l’important impuls que aquest
govern vol donar a la recerca, al desenvolupament tecnològic
i a la innovació, i que es troba reflectit a l’augment del
pressupost d’aquesta direcció general en un 28,33%.

És curiós que el portaveu del Grup Parlamentari Popular
comencés com jo el seu discurs, pensava que a la comissió ja
l’havia convençut de retirar la seva esmena, però veig que no,
després ha canviat el sentit.

Cal destacar el caràcter transversal de la conselleria, que té
caràcter de centre gestor i de suport dels serveis al conjunt del
Govern de les Illes Balears. El pressupost es considera adequat
a les necessitats i als objectius plantejats a desenvolupar en
l’exercici 2008. Per tant, l’esmena 3470, a la totalitat dels
pressuposts generals de la CAIB per al 2008 és rebutjada.

De la mateixa manera, l’esmena número 3471, 3472 i 3473,
a la totalitat, són rebutjades, ja que pensam que per a l’exercici
2008 les quantitats destinades a Parc Bit, SA, CAIB Patrimoni
i Bitel, es consideren ajustades a les necessitats reals i objectius
de dites societats.

Anem a analitzar els pressuposts a les àrees on s’han
presentat les esmenes parcials. El Govern fa un esforç
important per dotar de majors recursos tot el que afecta les
polítiques de recerca i d’innovació, pensam que aquestes s’han
de relacionar de manera directa amb els esforços a l’àmbit
privat. El compromís d’aquest govern és aproximar les dades
relatives d’R+D+I a les variables mitjanes estatals, per tant  la
Direcció General de Recerca, Desenvolupament, Tecnologia i
Innovació administrarà un pressupost que, com ja he dit, és el
28,3% major que el 2007.

Dins aquest àmbit de la recerca i del desenvolupament
tecnològic estan previstes actuacions en els següents temes: en
primer lloc, recursos humans; el programa la potenciació dels
recursos humans, on s’ha creat un organisme de gestió per a la
incorporació d’investigadors. S’obren noves línies de recerca
i es reforcen els grups d’investigadors existents. S’ha previst
l’increment de la plantilla científica.

Ja de forma més concreta, el 2008 s’ha previst una
convocatòria de 16 noves beques, el que farà un total de 60
becaris predoctorals. A més, hi ha previst un increment del
17% anual per al segon cicle de programes de beques,
contractes laborals de dos anys, a més d’ajudes familiars. Hi ha
una convocatòria per a la contractació de personal tècnic de
suport. Hi ha una nova convocatòria d’estades postdoctorals,
noves places d’investigadors, més dotacions a IMEDEA i a

FIS, etcètera, i a nous centres de recerca, degut a les relacions
amb el CSIC per incrementar dotacions.

En segon lloc, difusió de l’interès per la ciència. Per altra
banda, un dels objectius marcats dins la conselleria i que es
reflecteixen dins aquests pressuposts és la difusió de la cultura
científica i la difusió de l’interès social per la ciència, la
tecnologia i la innovació; hi ha un gran interès de fer arribar la
ciència a la ciutadania, per tant es continuaran celebrant actes
com la Fira de la Ciència, en el lloc i amb la periodicitat que es
considerin adequades.

En tercer lloc, la innovació tecnològica. Creació de nous
programes d’innovació tecnològica on es fomenta la recerca i
també el foment a l’atzar existents. En primer lloc, s’ha dotat
la UIB de recursos en matèria d’innovació a través d’ajuts a la
xarxa d’antenes tecnològiques; a la convocatòria d’ajuts
d’R+D+I, amb una dotació de 500.000 euros; al programa
541A, del servei de recerca, té partides destinades a centres de
recerca. En segon lloc, la creació de la xarxa d’antenes
tecnològiques i d’incubadora d’empreses, on es pretén estendre
el servei del Parc Bit a les quatre illes. Es pretén que el Parc Bit
sigui un espai innovador de referència. En tercer lloc, el cluster
audiovisual preveu la participació dels consells insulars. En
quart lloc, l’addenda de Ciutats Digitals, amb conveni entre les
administracions per al desenvolupament del Pla Avança, on
s’ha previst incloure també les administracions locals. I en
cinquè lloc, el foment de l’ús de les noves tecnologies per part
de les PIME, dins el Pla Avança.

Tot plegat, dins l’àmbit de la recerca, desenvolupament i
innovació, l’increment dins la globalitat dels pressuposts
suposa un increment del 33%, com ja ha dit el conseller; perquè
no solament és a una direcció general, ni tan sols és solament
a aquesta conselleria, també dins les conselleries d’Agricultura,
Salut i Turisme trobam partides d’R+D+I, i així arribam a
complir l’objectiu de destinar el 0,4% del PIB a aquest tema.

Per tot això, i donat que aquests objectius marcats per la
conselleria es troben reflectits damunt els pressuposts, les
esmenes d’addició interposades pel PP i el Grup AIPF, als
programes 541A i 542A no són acceptades.

Dins l’àrea de tecnologia i comunicacions. En el tema de
telecomunicacions es preveuen accions concretes, com són les
de permetre arribar la televisió digital a tota la comunitat
autònoma, però sempre seguin un ordre de necessitats i fent
estudis previs, segons la població i l’orografia de la zona.
D’igual forma, el Pla PEBA, Programa d’Extensió de la Banda
Ampla, preveu el desplegament d’infraestructures per a la
provisió de banda ampla durant el 2007 i 2008.

Per a la millora dels sistemes de comunicació i tramitació
entre ciutadans i l’administració, s’ha dotat una partida per al
desenvolupament dels sistemes de telecomunicacions i
l’administració digital.

Per tant, el conjunt d’esmenes als programes 521A i 521B
i a l’empresa Bitel, per part del Partit Popular i del Grup Mixt-
AIPF, no són acceptades. També es rebutja l’esmena parcial
d’addició 3478, perquè consideram suficient la dotació al CES.
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Això és tot, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam ara al torn de rèplica i per
tant correspon intervenir al representant del Grup Mixt-AIPF,
Sr. Mayans. No vol intervenir.

En torn de rèplica, el Grup Popular, Sr. Tadeo, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Senzillament per dir que, si bé és cert que nosaltres reconeixem
que hi ha un increment en aquesta conselleria, consideram que
l’increment que hi havia hagut, tornam manifestar el mateix
d’abans, que l’increment que hi havia hagut en pressuposts
anteriors era molt superior. Quan ens diuen que la Direcció
General de Recerca i Innovació creix un 28,3%, l’any 2006 a
2007 va arribar a créixer un 52%, en temes molt més
importants que no els que es produeixen de cara als pressuposts
del 2008. I les esmenes, ja sabem que moltes coses ja es fan,
nosaltres senzillament el que demanàvem era incrementar les
coses que es fan, en aquest sentit anaven les esmenes que
havíem presentat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tadeo. En torn de contrarèplica, Eivissa pel
Canvi, no intervé. Grup Parlamentari Unió Mallorquina,
tampoc. Grup Parlamentari BLOC per Mallorca, no intervé, i
Grup Parlamentari Socialista tampoc no intervé.

Per tant, passaríem ara al debat número 7, de globalitat,
agrupació de la secció 15, Conselleria de Medi Ambient, amb
les seccions i entitats afins. Concretament a les partides, al
programa 443B, qualitat ambiental, control de la contaminació
i assessoria mediambiental, esmena 3393; al programa 443C,
gestió de residus, 3390; al programa 533E, gestió sostenible de
la caça, esmena 3389, i Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental, 3392, i a Espais de Natura Balear, 3388 i
3399.

I passaríem a la defensa conjunta de totes les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Mixt, per la qual cosa té la
paraula el Sr. Diputat, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Són sis esmenes, també bastant
concretes, fan referència a dos temes crec que importantíssims,
tots són importants en medi ambient i evidentment mai no hi ha
prou pressupost per al que un vol fer, d’això també en som molt
conscient, però fan referència a dos temes importants: el tema
de residus i el tema de territori. Del tema de residus n’hi ha una
que fa referència a un centre de descontaminació de vehicles;
hi ha un conveni firmat de cessió dels trens per executar aquest
projecte, fins i tot hi havia un esborrany de projecte. Sé que
estava previst dins el pla director, però llavors en el darrer

moment el pla director es va aprovar sense aquest projecte,
sense aquest centre de descontaminació, per tant és un tema que
tal vegada el Consell de Formentera no hi pot arribar a nivell
pressupostari, per això presentava aquesta esmena de 600.000
euros.

Una altra esmena també que fa referència a residus, el tema
de deixalleries. Al conseller, a la seva compareixença, ja li vaig
dir que li donava l’enhorabona en aquest aspecte, va dir que un
dels aspectes importants per a ell era el tema de deixalleries,
per això vaig fer aquesta esmena; n’hi una presentada o una de
pressupostada i explicada dins el Pla director de residus
d’Eivissa i Formentera, en farien falta més i per això he posat
aquesta esmena de 500.000 euros, que si es vol ampliar tant en
pressupost, com també, com he dit a les altres seccions, en
àmbit territorial, també es pot fer per seguir fent deixalleries,
les quals crec que fan bona falta.

I un altre tema de residus és el tema dels fangs de
depuradora. Es va fer un projecte important de millora de la
depuradora, augmentant el cabal de tractament, fent un terciari;
ara està en execució, el qual es va inaugurar l’altre dia, el tema
del regadiu, d’aprofitament d’aquestes aigües terciàries, unes
aigües que, per primera vegada, crec que a Balears seran
dessalades. I seria l’esforç extra per acabar una instalAlació
projectada, una instalAlació compromesa que són una centrífuga
dels fangs perquè a llocs petits i a llocs on es dificulta el
maneig o l’emmagatzemament de residus d’altres instalAlacions,
es fa molt difícil tractar aquest tipus de residus, com són els
fangs de la depuradora.

Les esmenes que fan referència a territori, n’hi ha una dels
vedats de caça, per donar ajuts o seguir ajudant i colAlaborant
amb les associacions i clubs de caçadors, perquè són ells
realment, moltes vegades, no sempre, és evident, però moltes
vegades són ells els que s’encarreguen de vigilar i gestionar, o
ajudar a gestionar aquest espai natural que tenim a les Illes.

I una altra esmena que fa referència a les actuacions que es
varen fer en aquesta segona finca que es va comprar a l’illa,
que és la tanca d’Allà Dins, en què representa tota l’illa, quasi
6 i busques per cent de territori protegit i per al gaudi de tots
els ciutadans de l’illa. Idò bé, aquesta esmena fa referència a
seguir amb les actuacions que s’han dut a terme en aquesta
finca; fer espais recreatius; fer circuïts per caminar o de
passeig, en fi, tota una sèrie d’instalAlacions que bé que s’estan
fent, però seria un darrer impuls per acabar d’enllestir-les totes.

I llavors, una altra darrera esmena, la qual fa referència a
territori també, i també a medi ambient pur i dur, que és el tema
del circuït hídric de Ses Salines. Sé que hi ha un conveni amb
el ministeri on el Govern balear i el Ministeri de Medi Ambient
es van repartir els projectes per fer i per executar cadascun
d’aquests; simplement és una esmena per començar ja a
executar aquest circuït hídric, tenim les eines legals que ho
permeten, tenim declarades BIC totes les instalAlacions d’aquest
parc natural; tenim el projecte enllestit i tenim qui ho ha
d’executar. Simplement falta destinar-hi i afectar-hi la quantitat
que jo he posat a l’esmena d’aquest circuït hídric a Ses Salines.
Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sr. Mayans. A continuació passam a la defensa
conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Popular, les quals es concretarien a les partides,
al programa 443B, qualitat ambiental, control de la
contaminació i assessoria mediambiental, esmena 3622 i 3623;
al programa 443C, gestió de residus, esmena 3627; al programa
443K, canvi climàtic, qualitat de l’aire i contaminació
atmosfèrica, esmena 3625, 3605 i 3607; al programa 443L,
espais de rellevància ambiental, xarxa natura 2000, esmenes
3716, 3761, 3603, 3602; al programa 512A, DPH: protecció i
control, directiva marc de l’aigua, les esmenes 3538 i 3614; al
programa 514A, ordenació del litoral, les esmenes 3600 i 3608;
al programa 533A, conservació i millora del medi natural, les
esmenes 3610, 3613, 3615, 3617 i 3619; al programa 533B,
planificació forestal, esmena 3621; al programa 533D, gestió
d’espais naturals protegits, parcs naturals, àrees recreatives i
finques públiques, l’esmena 3601 i l’esmena 3629; al programa
533E, gestió sostenible de la caça, esmena 3639 i 3599; a
l’Agència Balear i de la Qualitat Ambiental, les esmenes
següents: 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3637, 3639, 3640,
3641, 3643, 3645, 3646, 3647, 3649, 3650, 3652, 3654, 3655,
3656, 3658, 3660, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3715, 3760
i 3777, i a Ports de les Illes Balears, les esmenes 3663, 3664,
3665, 3765 i 3778.

Per tant, té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari
Popular per defensar aquestes esmenes, la Sra. Soler, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, senyors, senyores diputats. En primer lloc, agrair
l’assistència a aquest debat de les esmenes de la globalitat al
conseller de Medi Ambient, que és la primera vegada que tenim
aquí davant un tema de medi ambient, que el tenim aquí
present, encara que no hi hagi debat, a la totalitat. I com ja
vàrem a la comissió, no hi ha debat a la totalitat per ser
conseqüents i per ser coherents amb l’exposició del pressupost
que va tenir lloc el passat dia 15 de novembre, on el propi
conseller admetia i deia que per no perdre esforços ni feina feta
continuaran amb uns pressuposts continuistes, tal com està
recollit en el Diari de Sessions. Per tant, el que ha fet el Partit
Popular en aquest lloc és, agafant els pressuposts presentats,
intentar millorar amb esmenes, bé d’addició, bé d’afectació o
bé de substitució la tasca presentada pel Govern i a la vegada
intentar que amb aquestes esmenes puguin acomplir els
objectius marcats per la conselleria.

S’han presentat un total de 57 esmenes, de les 57 esmenes
n’hi ha una de substitució, 41 d’afectació i 15 d’addició. Les
podem resumir en quatre temes importantíssims, els quals són:
millora en la qualitat de l’aigua; aposta vertadera per un canvi
climàtic; millora del espais naturals en dues branques, una
adquirint més terrenys d’acord i amb consens amb els
propietaris, i l’altra que aquests espais naturals siguin espais
d’oci, que pugui ser la compatibilitat amb el patrimoni, amb el
descans i oci dels ciutadans, i una molt important, de
substitució, que és el tema de la caça, que és donar compliment
al cap i a la fi al que estableix l’Estatut d’Autonomia. Ho
demanàvem a la compareixença del conseller, vàrem presentar
l’esmena, a les esmenes, a la Comissió d’Hisenda de dia 12 de
desembre, sols vàrem tenir una esquifida resposta per part de

la senyora del Grup Mixt, Marian Suárez, i per l’altra, el Sr.
Llauger, i cap dels dos varen voler entrar en el debat directe de
les esmenes. La Sra. Suárez va dir que és que ja estaven
recollides o faltaven doblers, etcètera; el Sr. Llauger va voler
dir que retallar d’unes partides, com podia ser la neteja del
litoral, etcètera, per invertir en altres coses. Simplement el que
hem fet ha estat apostar per millorar.

Per tant, la més important per a nosaltres o una de les més
importants és per què no acompleixen el que diu l’Estatut
d’Autonomia i transferir caça al Consell Insular de Mallorca,
esmena 3599, la qual és de substitució amb una dotació
d’1.265.000 euros. Demanam incrementar el nombre de
fondeigs ecològics, és per preservar les praderies de posidònia,
esmena 3600, amb una dotació de 600.000 euros, insuficient el
que hi ha establert. Compra de més terrenys, com hem dit,
esmena 3601; primer, compra de terrenys amb alts valors
mediambientals, per exemple, de la passada legislatura tenim
la compra de ses Fonts Ufanes o del Cap de Barbaria a
Formentera.

Convocatòria d’ajudes a entitats de custòdia del territori,
apostam perquè hi hagi 200.000 euros; actualment només n’hi
ha 100.000. Aquí dins hi ha ajudes per al GOB, per a Amics de
la Terra, per a Amics del Voltor Negre, per tant són entitats que
fan feina per millorar el nostre àmbit, per què només posau
100.000 euros quan això és insuficient per a tots aquests
colAlectius?

Apostam l’esmena 3603, senyalització, execució i creació
d’itineraris per a excursionistes, bicicletes i cavalls en els
espais de rellevància ambiental. Demanam 500.000 euros més.
Què demanam? A la vegada que posam oci, també apostam per
a un coneixement del nostre patrimoni natural i paisatgístic per
a tots els ciutadans. No basta que comprem els espais naturals
si no invertim en millora i donar-los a conèixer als ciutadans;
és bàsic i fonamental, no podem fer la feina a mitges.

Les esmenes 3625, 3605 i 3607, d’incrementar ajudes a
entitats per a bases de dades en matèria de canvi climàtic. És
insuficient el que s’aposta, hi ha tres conceptes, un element
clau: la transversalitat de totes les conselleries del Govern de
les Illes Balears. Primer de tot, transversalitat; segon, que el
Govern sigui exemplar en el tema del canvi climàtic, i tercer,
hem de ser els primers en educar en el canvi climàtic. Per tant,
la partida compromesa en aquest pressupost és insuficient,
apostam per incrementar-la.

Destinar a conservació, recuperació i gestió de zones
dunars; el conseller, fa una setmana, es va fer una gran
fotografia a un lloc de Mallorca, encara és insuficient, apostam
per l’esmena 3608, augmentar aquesta partida a 300.000 euros.
No tot s’ha de reduir a es Trenc, que és un ajuntament governat
pel mateix color polític al qual pertany el conseller. Per tant, hi
ha altres zones dunars en les quals és important també invertir-
hi, la partida pressupostària prevista és insuficient.

3610, incrementar el personal de tasca de vigilància,
prevenció i extinció d’incendis. Hi va haver la passada
legislatura, després de les oposicions hi ha d’haver la
regularització i hi ha d’haver el canvi de colAlectiu dels que
varen entrar com a funcionaris, per tant toca acabar d’arreglar
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aquest tema. Apostam per l’esmena 3610, posar-hi 200.000
euros.

Dotar de personal el paratge natural de la Serra de
Tramuntana. La protecció no sols hi hem de dedicar com a
protecció, hi hem d’apostar per donar-la a conèixer; l’esmena
3613.

L’esmena 3614 és seguir la revisió del Pla hidrològic
nacional, és insignificant que hi hagin posat 100.000 euros, és
insignificant. Aquest Pla hidrològic nacional és bàsic i
fonamental per als quatre anys que han de venir cap endavant,
d’aquest pla surten les infraestructures que es contemplen per
a tots i cadascun dels municipis de les nostres illes. Per què no
accepten aquesta esmena per poder incrementar aquesta
efectiva?

Fer efectiva la compra de s’Ermita en el terme municipal de
Ferreries, la 3615, a Menorca, també la posam com a una
esmena d’afectació, amb 300.000 euros.

Incrementar la xarxa de refugis i àrees recreatives, 3617. I
la 3619 aposta per l’oci ciutadà en la mateixa manera que
preservar els espais naturals, no basta comprar-los, sinó que els
ciutadans en puguin ser conscients i gaudir-los.

Demanam increment de les ajudes de l’Agenda Local 21, no
basta fer una reunió a Eivissa aquí on hem d’anar tots, per dir
que l’Agenda Local 21 és un gran programa, no basta el que hi
ha previst. Per tant, demanam que se segueixi la línia marcada
i demanam, a la 3622 i 3623, que s’incrementi aquesta partida
pressupostària en 500.000 euros totals.

Demanam accions per a la sensibilització i implicació de la
població i dels sectors econòmics en la lluita contra el canvi
climàtic. Aquí hi ha la comunitat científica, la CAEB, la PIME
i els hotelers.

(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Soler, per favor.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sr. President, deixi un poc de consideració, tenc
cinc minuts, ja que no hem presentat totalitat i a la globalitat
podem parlar un poc més nosaltres.

(Rialles a la sala)

Per tant, demanam aquest increment de la partida, és
totalment insuficient que nosaltres que hem de ser exemplar
amb el canvi climàtic i que hi hagin de participar totes aquestes
entitats, hi hagi tan poca partida pressupostària. Demanam i
apostam en base als 49.000 euros de l’aval de l’Agència Balear
de l’Aigua, no repetiré totes les que hi ha, colAlectors de
moltíssims de llocs, de Sóller, de Son Servera, de l’EDAR de
Son Servera, la remodelació de l’EDAR de Ferreries, l’estació
de bombeig de Trebalúger per arribar a L’EDAR de Maó, el

colAlector de les coves de Santa Eugènia, l’execució de l’EDAR
de Sant Carles a Eivissa, l’execució de conducció de Ca Marí
a Formentera, la construcció d’una nova depuradora a la
urbanització de Sant Jaume i Torre Soli Nou, terme municipal
d’Alaior. Val la pena que amb els projectes que els hem deixat
iniciats de la passada legislatura, segueixin amb aquests
projectes iniciats, no les tornin enrera i puguin destinar l’aval
d’aquests 49.000 euros a aquests projectes que afecten
directament els municipis de tots i cadascuna de les Illes de
Mallorca.

Hi ha una partida importantíssima de 7.351.000 euros, de
millora i d’assentament de la xarxa de torrent, la partida
pressupostària de la qual és totalment insuficient.

I quant a Ports, l’esmena 3663, 3665, 3664, 3765, no
entenem com el conseller no està d’acord a votar-nos l’esmena
per dotar de més doblers l’ampliació del port esportiu de Porto
Cristo. O tampoc no entendrem com és que no recullen
l’esmena per cobrir el torrent de Manacor, la partida totalment
insuficient que surt als seus pressuposts.

Nosaltres demanam, per favor, que es tenguin en compte
aquestes esmenes, no s’han presentat esmenes a la globalitat
perquè hem entès que érem conseqüents i coherents amb la
política establerta, però sí que hem presentat unes esmenes per
millorar els pressuposts, en cap cas per posar traves. I en
aquests moment, com va ser a la comissió, ni tan sols vàrem
tenir resposta per determinats grups polítics i dels que en vàrem
tenir, simplement varen entendre que nosaltres no sabíem
presentar ni tan sols esmenes. Per tant, què demanam?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Soler, per favor.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Que les puguin estudiar i que les puguin rebatre. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Fixació de posicions, el Grup Parlamentari Mixt, la Sra.
Suárez té la paraula.

Ah, perdó. Sí?

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

Es pot obrir un torn incidental, per defensar aquest ...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, el Govern sempre pot obrir. Vostè té la paraula.
Perdoni, Sra. Suárez.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel
Àngel Grimalt i Vert):
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Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Diputada, només és per aclarir-li unes quantes coses, llavors els
grups ja li contestaran la resta.

En relació amb el tema de caça, li he de dir que és intenció
d’aquesta conselleria transferir la competència de caça als
consells dins el 2008. Vostè em reclama que ja hauria d’estar
fet, però és que la comissió mixta es va constituir fa quinze
dies, i som bons, però no tant; vull dir que ens doni un parell de
mesos i no es preocupi que l’objectiu és fer la transferència
dins el 2008.

Llavors, miri, efectivament, moltes de les coses que vostès
marquen com a necessàries, tots estam d’acord que són
necessàries; però ha de tenir en compte, per una banda, que
moltes d’aquestes coses que proposa es faran a través de les
empreses, ABAQUA, IBANAT, Espais de Natura, per tant no
és necessari que hi hagi pressupost dins les pròpies partides de
la conselleria, perquè s’executaran a través del pressupost de
les empreses.

Per altra banda, li he de dir que desgraciadament els
recursos són limitats i que les partides que proposen donar de
baixa són necessàries per a la gestió de la conselleria. Per tant,
desvestiríem un sant per vestir-ne un altre i jo crec que, en
qualsevol cas, segur que els que no tendrien aquestes inversions
es queixarien i tal vegada a vostè llavors tampoc no li
pareixeria bé.

En relació amb la zona dunar d’es Trenc, jo no és que
tengui cap interès específic a fer-me una foto a un lloc o a un
altre, però és que es Trenc només en tenim un, i probablement
és la zona dunar més important de Mallorca i una de les més
important de Balears. Que en aquests moments, com a molts
altres ajuntaments, el Govern sigui d’Unió Mallorquina, vull
dir, en fi, crec que no té res a veure perquè es Trenc vostè
reconeixerà amb mi que sistema dunar com el d’es Trenc
difícilment en trobarem d’altre a Balears. De totes maneres, és
evident que tots els sistemes dunars de totes les platges
importants de Balears segurament hauran de menester
actuacions, però per qualque lloc hem de començar i hem
començat pel més emblemàtic.

Llavors, hi ha una cosa que no entenc de cap de les
maneres, que és com vostè em retreu que invertim poc en canvi
climàtic. Escolti, és que invertim un 50% més que a la passada
legislatura, vull dir que és que hem fet un esforç important. Què
podríem posar-hi més doblers? Home, si el Sr. Manera tingués
una màquina de fer doblers i ens en pogués donar moltíssims,
evidentment seria una partida que incrementaríem, però amb el
pressupost que tenim hem incrementat un 50% la partida de
l’Oficina del Canvi Climàtic. Per tant, crec que fem un esforç
important en aquest tema i en qualsevol cas més important que
a la passada legislatura.

I en relació amb la cobertura del torrent de Manacor, li he
de dir que les obres s’iniciaran el 2008 i que hi ha pressupost
a l’Agència Balear per fer-ho. Per tant, aquesta conselleria no
té cap intenció de no fer aquesta obra, com moltes de les altres
que ja ha esmentat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Soler, té un torn de cinc minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, com torn repetir,
agraesc que avui hagi vengut a aquest debat de pressuposts,
perquè quan vàrem interpelAlar en el tema de l’aigua vostè no
era aquí, quan vàrem interpelAlar en la millora de la qualitat
tampoc, per tant ho agraesc.

Primer li diré, em pareix molt bé que la transferència que hi
ha se signi el 2008, per tant acceptaran l’esmena que presenta
el Partit Popular perquè en aquest moment en el seu pressupost
no hi ha cap partida pressupostària perquè pugui recollir
aquesta transferència de caça; jo entenc que l’esmena que
presentam de substitució és per millorar el pressupost que vostè
ha presentat. Per tant, vull entendre que la resta de grups li
donaran suport, no sé si és així com vostè vol dir.

Me pareix molt bé que estigui previst el torrent de Manacor,
cobrir-lo, el problema és que, clar, en el pressupost no hi està
detallat. Com que en el pressupost no hi està detallat, perquè hi
ha una partida general, nosaltres el que hem fet ha estat aquesta
partida general, detallar-ne les inversions que consideram
prioritàries i que, a més, a cadascun d’aquests municipis hi
havia unanimitat de criteris, quan fa sis mesos ens presentàvem
a la campanya electoral, perquè això es dugués a terme. Què
hem volgut fer nosaltres amb aquestes esmenes? Garantir-nos
que dins aquest pressupost general hi havia aquestes inversions
que es farien; ja va bé, si vostè ens diu que està compromès,
d’acord tendrà aquests doblers per a una altra cosa, que vol dir
que ja els té recollits.

Els sistemes dunars, efectivament, jo li puc admetre que
Campos és un dels millors sistemes dunars, però no és l’únic,
val. I la partida pressupostària que vostès preveuen de cara al
2008 no en farà moltes més de millores de sistemes dunars. Jo
vull entendre que si ho ha pogut fer ara, com que funcionam
amb els pressuposts del 2007, és que en els pressuposts del
2007 el Sr. Jaume Font li va deixar doblers per a aquest tema;
per tant, l’únic que ha hagut de fer vostè és anar-se’n a fer la
foto d’una cosa que ja estava prevista. La qual cosa em pareix
perfecte, i a més que hagin elegit es Trenc, li torn repetir,
perfecte, és meravellós es Trenc, però li dic que no és l’únic
sistema dunar que hi ha ni a Mallorca ni a Balears. I per tant,
l’únic que jo li deman és que el que hem fet nosaltres amb
aquestes esmenes és intentar millorar els seus pressuposts, que
vostès ens diguin que no ho veuen així, li puc ser coherent;
simplement li dic per al canvi climàtic és ver que han
augmentat un 50%, però li diré més, vostè mateix a la
compareixença dels pressuposts va dir que no era suficient
encara, que haurien de fer molta d’aposta perquè això fos així.
I vàrem dir i és així els tres conceptes importantíssims, primer
han de ser exemplars des del Govern; segon, han de ser d’unes
polítiques transversals, no basta que la seva conselleria
augmenti un 50%, és necessari que totes les conselleries del
Govern balear estiguin implicades en el canvi climàtic, per a la
qual cosa es va reunir la comissió no fa massa temps.

Per tant, l’únic que li demanam és que aquesta aposta ha de
ser clara i contundent. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Soler. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Soler, efectivament, les dues, no
havíem tengut ocasió encara de debatre vostè i jo, tot i que a
vostè feia estona que la veig que li feia ilAlusió, de les dues
vegades anteriors, em sap greu, una de les dues era a Londres
perquè consideràvem que era important donar a conèixer i
donar suport als hotelers mallorquins i balears que fan esforços
per implantar bones pràctiques ambientals, i aquest esforç havia
de tenir un suport del Govern i per això érem a Londres i no
vàrem poder ser aquí. I l’altra, per motius personals que no
venen al cas, tampoc no vaig poder ser aquí, tot i que en
aquella ocasió realment no hi estava, amb el reglament a la mà,
obligat, perquè no tenia torn, perquè no som diputat.

En qualsevol cas, tornant als temes que vostè em comenta,
miri, canvi climàtic, efectivament, el pressupost hauria de ser
molt més alt, però el pressupost d’aquest govern és el que és i
no s’estira, cregui’m, miracles a Lurdes. I per altra banda, com
que cada conselleria haurà de fer feina, cada conselleria el seu
esforç pressupostari el farà per acomplir les mesures que li
corresponguin dur endavant en el tema del canvi climàtic; és a
dir, si tot el Govern s’ha d’implicar cosa que aquest govern té
molt clara, i cadascuna de les conselleries han d’adoptar un
paquet de mesures dins el seu àmbit, evidentment cada
conselleria pagarà les seves millores i les seves adaptacions per
a estalvi energètic, estalvi d’aigua i reducció de residus. Per
tant, no crec que sigui la Conselleria de Medi Ambient qui els
ho hagi de pagar a tots, sinó que cada conselleria, no només
cada conselleria, sinó en el seu moment confiam que això arribi
als consells insulars i als ajuntaments, cada institució i cada
departament haurà de fer el seu esforç.

I anant ja a temes més concrets, nosaltres pensam que tant
des del pressupost de la conselleria, com des del pressupost de
les empreses, s’anirà prioritzant en cada cas en funció del
pressupost existent; vostès em plantegen un caramull
d’actuacions en EDAR, efectivament les EDAR necessiten
actuacions, però bé, vostès han governat quatre anys i les
EDAR continuen necessitant actuacions. Vull dir, el món no és
fet tot amb un dia, nosaltres continuarem fent; sabem que
vostès la passada legislatura també feren esforços en aquest
tema i arribarem allà on podrem i establint prioritats, perquè,
desgraciadament, no ho podem fer tot. Ara, en alguns casos,
vostès em parlen de preveure una quantitat completa per a
actuacions a EDAR i quan siguin noves EDAR jo li vaig
avançar al conseller Font a la compareixença que estam
estudiant, i segurament ho tirarem endavant l’opció de la
concessió per evitar precisament haver de gastar tant i poder fer
més actuacions per part de la conselleria. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara sí, la Sra. Suárez,
d’Eivissa pel Canvi.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Sra. Soler, nosaltres ja a la presentació del pressupost d’aquesta
conselleria a la comissió corresponent vam expressar el nostre
suport a aquests comptes, perquè enteníem que traslladaven els
números a objectius bàsics i a prioritats en polítiques
mediambientals que compartíem amb el Govern. Així mateix,
mostràvem la nostra resignació i comprensió davant unes xifres
que venien condicionades pels compromisos adquirits, els
problemes del deficient finançament de la comunitat i el fort
endeutament de la conselleria i entitats dependents.

En relació amb les esmenes presentades pel seu grup, ens
sembla lògic que no hagin presentat l’esmena a la totalitat i
trobam que és una actitud conseqüent amb la intervenció del Sr.
Font a la comissió, el qual va destacar l’alt grau de continuisme
d’aquest pressupost i que vostè ha tornat a repetir avui. També
és d’agrair l’esforç fet a l’hora de preparar les esmenes parcials.

Ara bé, ens crida l’atenció que amb aquestes esmenes es
vulgui pràcticament modificar el 70% del pressupost de la
conselleria, la qual cosa ens fa pensar que hi ha una intenció
que va més enllà de millorar el pressupost i que es tracta més
aviat, diríem, de la seva reformulació, amb una intencionalitat
segurament bona, però que cau en allò que nosaltres
qualificaríem com la síndrome de l’exconseller, tot i que no
sigui ell aquí presentant aquestes esmenes. I és curiós perquè
mirant el conjunt del pressupost, i en el meu cas m’ha tocat
mirar nou conselleries diferents, només això ha aparegut en
algunes conselleries, en concret a dues conselleries i a una altra
que comentarem més abans, que podríem dir dues conselleries
i mitja; aquesta espècia de bé, ja que no podem fer el
pressupost, anem a reformular-ho, mitjançant esmenes.

Bé, atès que no podem repassar totes i cadascuna de les
esmenes, sí que farem referència als principals arguments de
rebuig i els tractarem d’exemplificar, no les esmentarem totes,
però sí algunes d’elles. Parlarem de cinc arguments
fonamentals de rebuig.

En primer lloc, hi ha un bon grapat d’esmenes que demanen
partides per a projectes que ja estan contemplats en els
pressuposts, n’anomenaré algunes, la 3625, 603, 614, 629, 631,
32, 33, 715, etcètera, pràcticament una quinzena d’esmenes que
entrarien dins aquest grup. En segon lloc, altres suposen un
desajust o un desequilibri entre els diferents programes d’un
determinat centre de cost que suposa alterar els objectius
marcats per la conselleria. Nosaltres entenem que és la
conselleria qui ha d’establir les prioritats i no l’oposició, és el
cas, n’hi coment algunes també, de la 3622, 623, 627, 605, 607,
716, etcètera.

Un tercer grup, la major part d’elles, que estan referides a
l’IBANAT, no les podem acceptar perquè afecten reserves
pressupostàries que són necessàries per amortitzar els seus
préstecs, en aquest cas parlaríem de tres esmenes, la 3615, 617
i 619.

En quart lloc, tenim la part més important de les esmenes,
les quals no podem acceptar perquè tenen a veure amb
projectes que o bé són en estudi o estan pendents d’acords i
llicències municipals. També una part d’aquestes suposa alterar
prioritats temporals, i ho ha remarcat fa un moment el
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conseller, establertes per la conselleria. Dins aquest grup hi
hauria gairebé totes les que inclouen construccions,
ampliacions o millores d’EDAR a les diferents illes, per
exemple, la 3631, 632, 633, 634, 635, 37, etcètera.

I després, finalment, una cinquena seria l’esmena 3699, de
petició de transferència de la competència de caça als consells,
que el conseller li ha donat la resposta, millor del que li podria
donar jo; però nosaltres sí que entenem dues coses: primer, que
el que no és cert, i voldria que si, bé, crec que ja no té el torn
de rèplica, però que es reconegués que efectivament no s’està
incomplint l’Estatut, perquè realment no s’està incomplint
l’Estatut, i que ha de ser la conselleria, mitjançant la Comissió
Mixta de Transferències, la que fixi els terminis en què
s’establirà la transferència d’aquestes competències.

En relació amb les esmenes presentades per AIPF, tampoc
no les podrem votar favorablement, perquè o bé estan
contemplades en el pressupost o no procedeix fer la
transferència al consell o depenen del finançament exterior. En
concret, aquesta darrera és la 3391 i en concret fa referència al
Ministeri de Medi Ambient.

Feta aquesta explicació, voldríem tancar la intervenció
anunciant que sí votarem a favor d’una esmena, la 3666, amb
la qual, com diu la motivació, es pretenen articular els
mecanismes necessaris per tal de solucionar els problemes dels
nitrats i clorurs de l’aigua per al consum humà. Sra. Soler, que
li aprovarem una esmena.

(Algunes rialles)

Ho dic perquè, ja que n’hi aprovem una almenys que ho
sàpiga. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Es comença per alguna cosa, ja està bé. Li deia que la 3666,
que sí que la votarem a favor, sobretot perquè a més coincideix
amb una preocupació que ja va ser expressada pel mateix
conseller el dia de la seva compareixença. En aquest sentit, la
resta les rebutjarem i aquesta la votarem a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
El nostre grup també anuncia el vot favorable a aquesta esmena
3666.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Veig que el dinar ha caigut bé als diputats populars, estic
content de la seva alegria.

La resta, em sap greu, però no les votarem a favor.

(Remor de veus)

Vostès diuen que és un pressupost continuista, i
efectivament des del nostre grup parlamentari no ho negam en
absolut que sigui un pressupost continuista de la Conselleria de
Medi Ambient, és un pressupost continuista, però amb un
increment pressupostari molt important, un increment que
gairebé arriba al 20%, per tant, continuista sí, però amb un
increment molt notable de recursos.

No votarem favorablement les seves esmenes, entre d’altres
raons, fonamentalment, perquè moltes de les partides i
propostes que vostès fan a través d’aquestes esmenes ja estan
contemplades a determinades partides pressupostàries, sobretot,
com ha dit bé el conseller a la seva intervenció, a les empreses
públiques, moltes obres en estacions depuradores, per exemple,
estan previstes a la corresponent empresa pública, a
l’ABAQUA, i per tant, efectivament, durant l’exercici
pressupostari del 2008 es farà front a la seva proposta i es
tiraran endavant aquests projectes.

El mateix podem dir d’altres despeses que vostès proposen
que estan pendents de convenis a resoldre per part de la
conselleria amb l’Estat o amb els consells insulars. Per tant, tot
aquest grup d’esmenes no les podem votar favorables per
aquest motiu, perquè o ja estan contemplades a les empreses
públiques o estan pendents de determinació en el conveni
corresponent després de la negociació amb altres
administracions.

Respecte de l’esmena relativa al canvi climàtic, evidentment
també accentuar i recalcar el que ha dit el conseller, hi ha un
increment d’un 50% en relació amb aquesta matèria i per tant
ja hi ha previstes moltíssimes actuacions, moltes més de les que
es feien a la legislatura passada en aquesta qüestió del canvi
climàtic.

En relació amb la transferència de la competència de caça
als consells insulars, també dir que és evident que el cost
efectiu l’ha de determinar la comissió que fixa la transferència
i per tant, mentre aquesta fixació per part de la comissió no
estigui feta, no té sentit fixar-la en els pressuposts. Hem
d’esperar que la comissió faci la seva feina i després ja es
produirà la transferència de recursos i de personal de la
competència de caça.

En relació amb el tema de Porto Cristo, es demana a través
d’una esmena l’ampliació del port existent. Aquesta ampliació
per ara no és possible, perquè existeix un pont baix que la fa
impossible en aquests moments, si bé ja hi ha una previsió de
fer-hi millores important a aquest port de Porto Cristo.

En relació amb l’adquisició de finques, és ver que a la
legislatura passada es varen adquirir algunes finques públiques;
la voluntat d’aquest govern és també intentar fer l’adquisició de
finques públiques naturals, d’alt valor ambiental. Hi ha una
partida dedicada amb 16.000 euros, però no només ens hem de
fixar en aquesta partida de 16.000 euros, sinó que és també
voluntat arribar a acords amb el Govern de l’Estat perquè, a
través del Ministeri de Medi Ambient i sobretot de finques
situades a la costa es puguin adquirir, a través de qualsevol
figura jurídica, consorci, colAlaboració, el que sigui, aquestes
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finques, i per tant implicar l’Estat en aquesta adquisició de
finques. I per tant, en principi la quantia pressupostada ens
sembla suficient perquè hi ha aquesta intencionalitat.

Finalment, en relació amb l’Agenda Local 21, és una
qüestió que sobretot, diguem, és competència dels ajuntaments,
és evident que el Govern balear colAlabora amb els ajuntaments
i els dóna un suport tècnic, però no correspon a la conselleria
assumir totes les despeses que es desprenen d’aquesta Agenda
Local. El que ha fet la conselleria, en aquest cas sí, és mantenir
el que ja venien fent en exercicis anteriors vostès mateixos.

Per totes aquestes raons, rebutjarem totes les esmenes
menys la 3666. Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresident primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds i per un temps de cinc minuts, té la
paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Nosaltres també donarem suport a la 3666.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

A part d’això, començaré pel canvi climàtic, per la proposta
d’augment de les partides de canvi climàtic. La Sra. Soler ha dit
que aquest govern hauria de ser exemplar en la qüestió del
canvi climàtic; lògicament, el fet que les partides específiques
de l’Oficina del Canvi Climàtic hagin pujat en un 50% ja
denota un plus d’exemplaritat més gros del que tenia el govern
anterior. De totes maneres, sempre que parlam de canvi
climàtic parlam d’actuacions transversals i efectivament han de
ser transversals, la política contra el canvi climàtic no és el que
faci una oficina amb actuacions didàctiques, la qual cosa ja és
important i si hi hagués més doblers, efectivament, més
hauríem de fer, sinó que és el que faci en conjunt aquest govern
en polítiques energètiques, en polítiques de transport, etcètera.

En aquest sentit, jo li voldria dir que ja ens agradaria
destinar més doblers a l’oficina i a qüestions didàctiques i a
qüestions exemplificadores i a educació ciutadana, però que
aquest govern, en la seva actuació, per exemple de transport,
serà molt més exemplar contra el canvi climàtic que el govern
anterior; que la política de transport públic d’aquest govern
serà molt més exemplar en la política contra el canvi climàtic
que la política d’autopistes del govern anterior.

La Sra. Soler també ha dit que jo en comissió vaig dir
alguna cosa així, vaig venir a dir que a algunes no les podíem
donar suport perquè no estàvem d’acord amb la baixa; no és
que jo ho vengués a dir, és que la Sra. Soler m’hauria d’aclarir
si ella creu que per poder fer més fondeigs ecològics, que és un
objectiu bo i que a més tots vàrem votar a favor una proposta
de resolució, crec recordar, en el debat de política general, si
està d’acord que això es faci donant de baixa recursos que estan

prevists per a la neteja del litoral, perquè tot és necessari
òbviament, no?

Un altre exemple, si per tenir mitjans aeris per a la lluita
contra incendis realment haurem de donar de baixa de la
partida dedicada a gestió de residus, quan vostè sap que el
govern, amb les seves competències de residus, té coses com la
gestió de residus perillosos que està en una situació molt
precària. I quan, d’altra banda, també ens presenten una esmena
per augmentar en 2 milions d’euros la qüestió de la
descontaminació de sòls. Per tant, tot és important, els recursos,
com ja s’ha dit aquí durant tot el dia, perquè és evident, sempre
són limitats i no donen per a tot.

Restitució de pedreres, està molt bé fer restitució de
pedreres; però ho farien traient doblers a allò que està previst
per a les ajudes al temporal? Si nosaltres traguéssim doblers al
que està previst per a les ajudes per al temporal se’n sentiria
parlar en aquest Parlament del que nosaltres hem reduït
d’ajudes al temporal. Per no parlar de dues esmenes més, una
que parla de personal per a la lluita contra incendis, i una altra
que parla de dotar de més personal el parc natural de la Serra
de Tramuntana, perdó, el paratge de la Serra de Tramuntana,
vostès el volen paratge, no el volen parc natural, que en aquests
dos casos ni tan sols s’indica d’on es treuen els doblers. És fàcil
dir destinarem més doblers a una cosa, quan no es diu d’allà on
el trauríem.

En altres casos, per anar concloent, no donarem suport a les
esmenes perquè fan referència a coses que ja es fan o que ja
estan previstes i ja s’hi han referit altres portaveus. El
cobriment del torrent de Manacor ja té prevista una primera
anualitat per començar el 2008; el programa de detecció i
reparació de pèrdues a la xarxa ja està previst, igualment que
altres coses a les quals ha fet referència, com la reordenació del
Port de Fornells i la senyalització i itineraris en els espais
naturals.

La transferència de caça als consells, ja ho han dit altres
portaveus, està pendent que la Comissió de Transferències fixi
aquesta quantitat i en aquest moment tendrà el seu reflex
pressupostari. I l’aparcament de les Fonts Ufanes, que no ha
sortit en el debat, però va sortir l’altre dia en comissió, ja vàrem
dir en aquell cas que difícilment podem pressupostar per a l’any
2008 un aparcament que ni tan sols preveu el planejament
municipal de l’Ajuntament de Campanet, en aquest cas.

Respecte de la planificació detallada que es fa via esmenes
d’afectació de tota una sèrie d’EDAR i també d’altres obres
hidràuliques com artèries o colAlectors, simplement dir el que
ja s’ha dit, que no hem de substituir a base d’esmenes una
planificació detallada que ha de fer qui tota la informació i qui
té, d’altra banda, uns criteris els quals nosaltres compartim, que
és el Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el seu portaveu, Sr. Garcías, per un temps de cinc
minuts.
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EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Senyor
dels Partit Popular, reiterar el que han dit els companys
anteriors, l’esmena 3666 quedarà aprovada.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

L’aplaudiment també. Bé, com s’ha dit abans, crec que el
que ens hem perdut avui, Sra. Soler, és que no hagi presentat
l’esmena a la totalitat, i hauríem tengut el debat que en dues
ocasions anteriors en aquest plenari havia desitjat amb el
conseller de Medi Ambient, ha tengut un breu debat, un breu
intercanvi d’opinions per la qüestió accidental que ha presentat
el conseller, per tant crec que això ha estat el fotut d’avui, que
aquesta esmena a la totalitat, que li hagués permès estrenar-se
amb el conseller de Medi Ambient ens hauria agradat a tots.

Dit això, ...

(Remor de veus)

Home, senyors, això és la bomba.

(Algunes rialles i remor de veus)

Sra. Soler, les seves esmenes, la majoria d’elles d’addició
i, com han dit els representants dels grups anteriors, crec que el
que posen de manifest és que el Sr. Font no va córrer a
bastament a la legislatura anterior, que, com ell ha dit moltes
vegades, que ningú, que cap diputat i que aquest govern molt
menys, li guanyaria a córrer, crec que el que ha posat de
manifest avui vostè i el seu grup en aquests pressuposts és que
no varen córrer prou, i això que corrien molt i feien molta via
a gastar doblers, a malgastar doblers també, i a fer-nos creure
en unes coses que difícilment haguem de tornar repetir. Perquè
l’herència, encara que no se’n vulgui parlar en aquesta cambra,
és la que és i l’hem d’acceptar.

(Remor de veus)

Bé, la que varen rebre vostès, senyora, bé jo no he de fer un
debat un a un amb els diputats de l’oposició, per tant, però vaja,
l’herència que varen rebre vostès, entre d’altres herències,
parlant d’espais públics, varen rebre el parc de Llevant amb una
gran extensió de finques públiques i vostès varen reduir el parc
de Llevant només a les finques públiques. Això és una herència
mediambiental important i aquesta herència vostès a què l’han
deixada en aquests moments? L’han deixada reduïda només a
les finques públiques. I no podem només protegir comprant
finques públiques, hem de protegir amb tot. I hem de creure en
el que deim i vostès prediquen molt el que no creuen.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, una mica de silenci, per favor.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Vostès prediquen molt el que no creuen.

Dit tot això, reiterar, perquè els arguments que s’han
exposat abans no importa repetir-los, que acceptarem aquesta
esmena, però tota la resta les votam en contra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Una vegada acabat aquest debat de
globalitat de la Conselleria de Medi Ambient, passaríem al
debat número 8, de totalitat i globalitat, secció 16, agrupació de
la secció 16, Conselleria d’Interior, amb les seccions i entitats
afins.

I passarem a la defensa conjunta de totes les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Popular i que detallarem a
continuació.

Conselleria d’Interior, 3415, 3416, 3417, i a les partides,
3540, 3577, 3572, 3573, 3574, 3568, 3518, 3516, 3575, 3517,
3576. De la secció 78, el programa 121G, l’esmena 3569. Per
tant, i per defensar-les té la paraula el portaveu del Grup
Popular, el Sr. Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. I molt
breument puja aquest portaveu a aquesta tribuna parlamentària
per defensar, en general, la posició del meu grup respecte de la
secció 16 d’aquests pressuposts, la d’Interior, i ho dic,
procuraré fer-ho de la manera més generosa possible, creient i
pensant d’entrada, i també confiant amb la voluntat i la intenció
que té aquesta conselleria d’executar, com no pot ser d’altra
forma, la seva particular fulla de ruta, la qual ens durà quatre
anys i allà on a nosaltres ens trobarà en totes aquelles qüestions
que siguin possibles, i no ens trobarà o ens trobarà a faltar en
totes aquelles qüestions que no poden ser, i com deia aquell
ministre austríac, a més de no poder ser són impossibles.

I avui, com no pot ser d’una altra forma, no podem
acompanyar-la a vostè en aquesta conselleria en aquesta precisa
aventura pressupostària, sinó que ens veim irremeiablement
obligats a esmenar la totalitat del pressupost perquè entenem
que amaga una manifesta impossibilitat per dur a terme tot el
que proposa, amb la solvència que a aquesta consellera també
se li suposa. I és que aquests pressuposts d’aquesta conselleria
es podrien qualificar amb molts d’adjectius, podríem dir que
són insuficients, que són acomplexats, que són curts o que es
queden curts, però crec que el que no podem fer o el que no
hem de fer és el que s’ha fet, és a dir, com els qualificava
precisament la pròpia consellera, els qualificava de pressuposts
de transició. I únicament els podem qualificar de pressuposts de
transició sempre i quan diguem que aquesta transició,
efectivament, ens du a cap banda. Si aquesta transició en du a
cap banda sí que són uns pressuposts efectivament de transició.

I dic això perquè els pressuposts confeccionats per aquesta
conselleria ens duen evidentment on, i dic malgrat el conseller
d’Hisenda qualifiqui que l’increment en aquest pressupost és
d’un 28%, qüestió certament ben discutible per la nostra part.
Exemples que certifiquen totes aquestes paraules que jo ara
mateix els dic damunt aquesta tribuna n’hi ha molts al llarg del
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text: segons la pròpia consellera, efectivament, hi ha intenció,
i que a mi i al meu grup ens pareix molt bé, de desenvolupar
una nova llei del joc, però de forma ben incongruent únicament
s’incrementa un 0,73% la partida destinada a aquest increment.
No qüestionam la necessitat que es materialitzi una llei del joc,
això no ho posam en dubte, el que posam en dubte són els
mitjans per desenvolupar precisament aquesta qüestió. I crec
sincerament que amb aquests vímets no es pot confeccionar
aquesta cistella, vostè em permeti que jo li digui i li dic amb tot
el respecte que li tenc. I això evidentment ens preocupa, però
encara més ens preocupa que sigui la pròpia consellera la que
s’ho cregui, això sí que és realment el que a nosaltres ens
preocupa. I efectivament, i li torn reiterar, som perfectament
conscients que amb aquest increment no és possible
confeccionar aquesta cistella.

Per altra banda, i també de la mateixa manera, la consellera
anunciava la posada en marxa de la plataforma digital. Doncs
bé, no és que reculli el pressupost aquesta qüestió i ho reculli
amb una partida clarament insuficient, sinó que el que no fa és
habilitar un cèntim per a aquesta precisa qüestió. I no és
necessari explicar, jo aquí no he vengut a fer-ho ni ho he de fer,
la importància que té aquesta qüestió de la plataforma digital,
perquè entenc que la consellera ja n’és conscient o almenys
això crec, o també igualment puc estar ben equivocat.

I és que, en tercer lloc, crec que també insuficiència
pressupostària en la voluntat de construir el que nosaltres
entenem que és una bona idea, i a més nosaltres ho hem anat
reiterant al llarg de l’anterior legislatura, una idea perfectament
necessària com és la descentralització de l’Escola Balear
d’Administració Pública, l’EBAP, afavorint d’aquesta manera
que els nostres funcionaris puguin formar-se a les illes menors
i no hagin de venir aquí, precisament, a fer-ho. Però clar,
nosaltres suportam això i en el pressupost veim com,
efectivament, no hi ha una partida suficient habilitada per poder
construir aquelles seus de l’EBAP a les diferents illes menors.
I la pregunta és: hi ha suficients fons habilitats per fer això? La
resposta és no, i a més és un no amb majúscules i a més amb
signes d’exclamació.

I com diu el refranyer, que és ben savi, a bon entenedor
poques paraules basten; el projecte de la construcció, de
l’execució de l’Escola Balear d’Administració Pública a l’illa
de Menorca, està estimat, si jo no estic equivocat, en una xifra
aproximada de 600.000 euros. I ara vostè m’expliqui aquí com
és possible no només fer-ho a Menorca, que sí amb 600.000,
sinó com és possible fer-ho a Menorca, 600.000, i quants ens
queden per fer-ho a Eivissa, per exemple; i a més d’això, quant
ens queda per habilitar les seus de l’112 amb aquesta mateixa
partida pressupostària. Miri, Sra. Consellera, no arribam, no
arribam. I jo aquí no qüestionaré les seves intencions, les quals
estic absolutament convençut que són bones, permeti'm que li
digui, són bones; el que sí he de qüestionar irremeiablement és
la quantia pressupostària per dur a terme aquestes veritables
intencions, si realment vostè les té, la qual cosa entenc que sí.

I per una altra banda, també trobam que efectivament aquest
pressupost manca de suficiència per atendre totes aquelles
competències que són responsabilitat de la seva conselleria i
que estan relacionades precisament amb el finançament de les
entitats locals bàsiques, que són els municipis. I em referesc,

precisament, a policia turística i em referesc, precisament
també, a tots aquells convenis que han pogut ser signats amb
les diferents entitats locals.

Senyores i senyors diputats, i ho dic amb tots els respectes,
avui hem pogut comprovar com les ambicions de la consellera
crec que l’hem superada, crec que és tan ambiciosa que les
ambicions li han passat per davant; i crec que ha superat tots els
límits, crec que no del probable, sinó que ha superat tots els
límits del possible. I no és que sigui un problema ser ambiciós,
és més, crec que s’ho ha de ser, i a més pressupostàriament
encara s’ho ha de ser més, el que passa és que hem de ser
ambiciosos i hem de ser zelosos sempre i quan ho puguem ser,
i jo crec que en aquest cas no ho podem ser. Per tant, crec que
hem de ser perfectament realistes per saber el que realment
tenim entre mans, que no dic que vostè no ho sàpiga, que
n’estic absolutament convençut, el contrari em preocuparia
molt.

I acab, Sra. Consellera, té vostè per davant temps, té molt
de temps, com dic, per dur endavant la seva pròpia fulla de
ruta, té quatre anys. Jo només la convit que sigui, com dic,
ambiciosa i sigui realista, i jo li reconec a vostè tota la seva
voluntat i totes les seves intencions, i esper i també confiï i
també desig que tot allò a què vostè s’ha compromès ho sàpiga
materialitzar. Nosaltres, des d’aquesta bancada ho celebrarem,
però miri, irremeiablement en aquest moment permeti'm que tot
això ho posi en dubte.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. El Govern obri una qüestió incidental
i per tant té la paraula la consellera d’Interior, Sra. Leciñena,
per un temps de quinze minuts.

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

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Sr.
Jerez, he pasado de acomplejada a ambiciosa, no sé cómo lohe
hecho en tan poco tiempo. Pues sí, mi primer presupuesto de la
Conselleria de Interior en esta legislatura es un presupuesto de
transición, porque está condicionado, como dije en la
comparecencia en la Comisión de Hacienda, por la situación
económica heredada del anterior govern. Pero es un
presupuesto, en contra de la opinión del Sr. Jerez, suficiente
para llevar a cabo los proyectos que nos hemos marcado en esta
Conselleria de Interior para el próximo año.

Vamos a continuar con el Plan de calidad para la mejora de
la administración autonómica, con el objeto de disponer de una
administración eficiente, transparente, rápida y más próxima al
ciudadano.

Entre los objetivos para el 2008 de la Dirección General de
Función Pública estará la mejora contínua en la gestión de esta
función pública de la comunidad autónoma. Vamos a modificar
la Ley de la función pública y la Ley de cuerpos y escalas
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porque nos hemos encontrado que no se adaptan para nada al
Estatuto Básico del Empleado Público. La normalización de los
sistemas de acceso, provisión de los puestos de trabajo de los
funcionarios de la comunidad autónoma serán nuestras líneas
de trabajo, y para ello convocaremos de manera periódica la
oferta de empleo público y de traslado a través de la EBAP.

La conciliación de la vida familiar y la mejora de las
condiciones laborales a través de un factor sindical será otro de
nuestros objetivos. Y de igual forma se potenciarán y
adecuarán al tipo y al grado de discapacidad los cursos FIOP
y FIOP-DIM.

El objetivo primordial del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales es la promoción y la mejora de las
condiciones de trabajo del personal al servicio de la comunidad
autónoma, tanto de funcionarios como de laborales, dirigidos
a elevar el nivel de protección y de seguridad laboral.

En la línea que nos hemos marcado en la Conselleria de
Interior, de acercar los servicios al ciudadano, y dado el
número de funcionarios y personal laboral que trabajan en Ibiza
y Formentera al servicio de la comunidad autónoma, tenemos
previsto a lo largo del próximo año abrir una delegación de este
Servicio de prevención de riesgos laborales en Ibiza. Para esto,
Sr. Jerez, también tendremos dinero.

En esta misma línea, pero con referencia a la EBAP, se ha
ubicado en Ciutadella la Escuela de Policía Local que
empezará a funcionar los próximos meses y estamos pendientes
de la cesión de un inmueble en Maó que nos permitirá ubicar
la Escuela Balear de Administración Pública de Menorca.
Tenemos presupuesto también para ello, Sr. Jerez, espere y lo
verá. Igualmente, estamos iniciando los trámites para disponer
de una sede propia de esta escuela en Ibiza. También vamos a
cambiar la normativa de esta Escuela Balear de la
Administración Pública en el sentido de incorporar a otras
administraciones, tanto en su gestión como en la dirección, a
través del consejo rector para que realmente sea una escuela de
todas las administraciones públicas, incluída la administración
local.

Para el 2008 se va a impulsar un plan de formación del
trabajador público, más encaminado a las necesidades
detectadas para el ejercicio de sus funciones y enfocado a una
verdadera carrera profesional. Se desarrollarán programas para
la formación y selección de personal policial, de emergencias
y de protección civil.

Respecto a la selección y provisión del personal, los
objetivos se centrarán en agilizar la gestión de las
convocatorias de oposición; reducir el nivel de temporalidad
mediante la continuación del Plan de estabilidad laboral y
reducir también la provisionalidad en la provisión de los
puestos de trabajo, como decía, mediante la convocatoria
periódica de concursos de ascenso y traslados.

Impulsaremos y facilitaremos el uso de la lengua propia de
las Illes Balears en el ámbito de la administración autonómica,
así como la difusión de lenguas extranjeras entre el personal al
servicio de la administración pública.

Uno de los programas más significativos para esta
consellera es el de la inserción laboral y promoción de personas
discapacitadas en las administraciones de ámbito territorial de
las Illes Balears; para ello se convocarán becas de formación en
prácticas y se modificará la Ley de función pública en lo que
respecta a la contratación temporal de las personas con
discapacidad, con la finalidad de impulsar la discriminación
positiva respecto a este colectivo.

A través de la Dirección General de Interior nos
proponemos llevar a cabo en el próximo año los siguientes
objetivos: mejorar la gestión administrativa del Servicio de
Juego, así como la modernización de los programas
informáticos para conseguir una mayor eficacia en la gestión de
los expedientes administrativos. Durante el 2008
continuaremos con la reforma de la normativa vigente en
materia de casinos, juegos y apuestas. Y, Sr. Jerez, si usted me
siguiera bien y me leyera mejor, sabría que yo dije que hacer
una ley de juego es un proyecto de legislatura y que sería más
bien de final de la legislatura, en ningún momento hablé del
2008.

Respecto a la vigilancia y protección de los edificios y de
las instalaciones de la comunidad autónoma, los objetivos
fundamentales de la conselleria son el desarrollo de sistemas de
seguridad para conseguir una homogeneización de estos
sistemas y también la realización de una serie de actividades de
planificación, de formación, información, coordinación e
intervención para conseguir la eficacia del servicio. Para ello,
durante el año 2008 impulsaremos la coordinación de la
seguridad de los edificios y de las instalaciones de la
comunidad autónoma; mejoraremos los equipamientos de
vigilancia para que estén en todo momento operativos y en
correcto funcionamiento, y adquiriremos mobiliario y material
informático para el correcto desarrollo de las tareas operativas
del personal de este servicio de seguridad.

Durante el 2008 también queremos garantizar la correcta
aplicación e implantación en el ámbito de las Illes Balears de
la Ley de régimen jurídico de las licencias integradas de
actividad de las Illes Balears, de forma coordinada con los
consells insulares y los ayuntamientos, en el marco de la Ley
Orgánica 1/2007, de 28 de febrero.

Pondremos en funcionamiento el Registro autonómico de
empresas y establecimientos y constituiremos la Junta
Autonómica de Actividades. Además, impulsaremos la
formación continuada del personal del servicio de actividades
clasificadas y de espectáculos y fomentaremos la formación del
personal al servicio de los municipios. Estas serán algunas de
las actuaciones respecto a actividades clasificadas y
espectáculos.

Respecto a actuaciones sobre policía, durante el próximo
año continuaremos con la reforma normativa reguladora de los
policías locales, que esté consensuada con las instituciones y
agentes sociales implicados, e impulsaremos el Plan de
coordinación de policías locales. Seguiremos con la
implantación del sistema de información recíproca entre
policías locales y de los instrumentos necesarios que permitan
a estos policías compartir información con otros organismos e
instituciones para fomentar la seguridad ciudadana. Y



760 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / Fascicle 2 / 18 de desembre del 2007 

 

trabajaremos en la implantación de procesos y sistemas que
incidan en la mejora de la calidad de los servicios de los
policías locales.

Otra actuación a realizar es la de continuar impulsando los
convenios de colaboración con los ayuntamientos en materia de
policía turística. Y además se continuará con las subvenciones
del rénting de los vehículos.

Estamos trabajando en un plan de gestión para el Instituto
de Seguridad Pública de las Illes Balears, el ISPIB, que
posibilite su consideración organizativa y aporte un sistema de
gestión que lo capacite para afrontar con garantías las
necesidades que en materia de seguridad pública son
competencia de la Conselleria de Interior, al tiempo que un
instrumento eficaz para la consecución de los objetivos y
directrices establecidos.

A lo largo del 2008 consideraremos la organización del
ISPIB, dotándolo de personal funcionario y articulando nuevos
convenios de colaboración con otras instituciones, al tiempo
que se dotará de los recursos materiales necesarios para el
adecuado ejercicio de estas funciones. Se redactará un nuevo
decreto de funciones, tanto del ISPIB como de los miembros
integrantes.

También impulsaremos la aprobación de la futura ley de
policía de las Illes Balears, en cumplimiento del artículo 33 de
la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del
Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, que determina que
es competencia de las Illes Balears la creación y la
organización de un cuerpo de policía propia en el marco de la
legislación estatal. Se está trabajando en el anteproyecto de ley
de esta futura policía autonómica, documento que tras el debate
y el consenso social será la base de la futura ley. Además se va
a retomar el proyecto de un gran centro operativo en el antiguo
cuartel militar de Son Banya, las instalaciones ubicadas en Son
Banya, aparte de convertirse en la sede de la policía
autonómica concentrará las instalaciones de la Escuela Balear
de Administración Pública, edificios específicos para la
Escuela de policía de bombero y el Instituto de la Seguridad
Pública de las Illes Balears, entre otros servicios. El desarrollo
normativo formativo, así como la planificación de las
infraestructuras son los primeros pasos que daremos durante el
próximo año para desarrollar este proyecto de policía
autonómica.

Las directrices de actuación en materia de emergencias para
el ejercicio presupuestario del 2008 van encaminadas a la
consolidación del sistema de emergencias de las Illes Balears,
mediante la implantación de planes de emergencias existentes,
nuevas actuaciones de planificación, coordinación, gestión y
ordenación de las emergencias en la comunidad autónoma. Se
consideran, por tanto, como objetivos básicos la elaboración e
implantación de la planificación integral en materia de
emergencias, trabajaremos para ello en la elaboración, el
asesoramiento, la implantación de planes especiales como el de
rescate, el RESCABAL, y el de contaminación marina, el
CAMBAL, de planes territoriales y de autoprotección en el
ámbito de la comunidad autónoma; en la informatización y el
mantenimiento del Catálogo de riesgos y recursos de

emergencias en la comunidad autónoma y en la elaboración de
mapas de riesgos.

Es responsabilidad de la Dirección General de Emergencias
elevar el nivel de conocimiento acerca de medidas de
autoprotección en situaciones de emergencias. La actividad
formativa y divulgativa irá especialmente dirigida a escolares,
tercera edad y a todos los que puedan considerarse colectivos
asistidos. En este sentido, la realización de simulacros es uno
de nuestros objetivos como mejor herramienta para la
autorpotección. No hay que olvidar que la primera respuesta
ante una emergencia depende de cada uno de nosotros. En este
aspecto, las campañas de prevención serán una constante a lo
largo del próximo año. 

Otro objetivo es la consolidación del servicio de
emergencias 112 como teléfono único. Habrá una apuesta
decidida por impulsar el centro secundario de Menorca e iniciar
los trámites para ubicar otro centro en Ibiza teniendo en cuenta
la realidad geográfica de nuestras islas y la necesidad de dar
una primera respuesta de forma adecuada ante cualquier tipo de
emergencia.

Implantar una nueva plataforma tecnológica digital, tengo
que decir que la plataforma tecnológica digital no es un
proyecto único de esta conselleria, creo que es un proyecto que
es transversal y que, por tanto, se nutrirá del presupuesto
también de otras consellerias y de otras instituciones
implicadas. Además también trabajaremos en sistemas de aviso
a la población. Éstas serán algunas de las actividades que
haremos para consolidar este servicio de emergencias 112.

Ampliaremos además los convenios con el IMEDEA para
los estudios de corrientes marinas y vertidos de hidrocarburos,
impulsaremos un nuevo convenio con el Instituto Geológico
Minero. 

Fomentaremos la comunicación con los consulados
mediante la firma de acuerdos o de convenios, dadas las
características de ser una comunidad eminentemente turística.

Vamos a impulsar las agrupaciones de voluntarios de
protección civil, queremos fomentar la creación de nuevas
agrupaciones municipales de voluntarios, queremos, y éste
también es un objetivo de la legislatura, que todos los
municipios dispongan al final de estos cuatro años de una
agrupación de voluntarios de protección civil. Y vamos a
trabajar mientras tanto en la formación y el reciclaje y también
en la adquisición y el mantenimiento del material del
equipamiento necesario para que estos voluntarios puedan
trabajar adecuadamente.

Creemos que es imprescindible trabajar en programas de
comunicación pública sobre situaciones que puedan implicar
ciertos riesgos para la población mediante campañas
informativas a través de los medios de comunicación.

Se continuará, como no podía ser de otra manera,
colaborando con los ayuntamientos a través de convenios para
dotarlos de material y medios necesarios para garantizar la
vigilancia y la seguridad en las playas de nuestras islas. Y a
través de GEIBSA, la empresa pública de gestión de las
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emergencias dentro del ámbito de la comunidad autónoma,
continuaremos con el desarrollo y la ampliación de la estructura
operativa de emergencias en todo el territorio de las islas.
Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, té la paraula el
Sr. Jerez per un temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu. Miri, Sra.
Consellera, aquest discurs que vostè acaba de fer aquí damunt
la trona ja el coneixem, i ja el coneixem perquè no és la
primera vegada que vostè ens l’explica, el que vostè ha fet aquí
en aquest moment ha estat una simple declaració d’intencions.
I jo li he de dir que valor, se le supone, no fa falta que vostè
vengui aquí i m’ho digui, perquè jo ja ho crec. Jo el que vull de
vostè és que em digui o em contesti almenys al que jo li he
exposat allà dalt, cosa que no ha fet. I no ho ha fet precisament
perquè vostè portava ja directament, dins la seva cartera, el
discurs que vostè havia de fer. I jo, en aquestes condicions, no
tenc més remei que felicitar, però no a vostè, he de felicitar els
membres de la seva conselleria que li han redactat aquest
brillant discurs, els he de felicitar perquè crec que tenen molt
de mèrit, i tot el mèrit aquest vagi per a ells que estic
absolutament convençut que molts d’ells són aquí presents.

Una cosa que m’ha preocupat, i no és res relacionat amb el
que jo he exposat a la tribuna. És precisament una qüestió de fa
referència a la Llei de funció pública aprovada a l’anterior
legislatura en aquesta cambra i on aquest portaveu va tenir
oportunitat de ser ponent. Ens ha dit vostè, si no ho he sentit
malament, que vostès modificarien la Llei de funció pública,
miri, jo els deman coherència, i per què els deman coherència
a vostès?, perquè si no crec mal recordar en el debat sobre
l’estat de nació es va aprovar en aquesta mateixa cambra una
proposta de resolució dirigida a instar el Govern a l’aprovació
d’una nova llei de funció pública. Jo estic amb vostè si la vol
modificar, aquí ens trobarà, però li deman coherència, la
modifiquen o insten a fer-ne una de nova? Avui té vostè
l’oportunitat de pujar a aquesta trona una altra vegada i
contestar-me a aquesta qüestió precisa.

Res més i moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

Per tancar la qüestió, té la paraula la consellera d’Interior,
Sra. Leciñena, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (Maria de los
Ángeles Leciñena i Esteban):

Gracias, Sra. Presidenta. Si me lo permite el Sr. Jerez, para
no darle la espalda, hablaré desde aquí aunque seré breve. 

Por un lado, mire, lo que yo no entiendo es cómo ustedes
presentan una enmienda a la totalidad. Empezaré primero por
la EBAP, presentan una enmienda a la totalidad a la Escuela
Balear de Administración Pública porque dice que falta
dotación presupuestaria para cubrir las necesidades de la
comunidad autónoma. Me llama mucho la atención porque la
EBAP ha incrementado su presupuesto en un 22,4%, y además
hay que decir que en estos meses que llevamos el equipo de
govern, hemos tenido que hacer frente a un millón de euros de
deuda que nos hemos encontrado y que el anterior conseller, a
pesar de ese peso político que dice tener, parece ser que no
consiguió, no le interesó dejar solucionado porque hemos
encontrado esta deuda de un millón de euros arrastrada desde
el 2005. Y esto es algo que hemos tenido que asumir. Pero
aparte de esto, como ya digo, un millón de euros que es la
tercera parte de lo que cuestan todos los cursos de formación
que tanto preocupan, pero no solamente es esto, es que nos
hemos encontrado también, porque claro, según cómo se gasta
todo el dinero es poco, una Escuela Balear de Administración
Pública que está ubicada en una sede que nos cuesta 400.000
euros al año, además con un alquiler que está comprometido
desde el día que empezó hasta el 2011, en cuatro años, con este
alquiler, que se supone que es 1,5 millones de euros, la sede
puede ser nuestra. Entonces, ya digo, nos e trata de lo que se
tiene sino de cómo se gestiona. Y me extraña que hagan una
enmienda a la totalidad a la EBAP cuando hemos aumentado
un 22,4%. Si este aumento usted lo ha calificado de la forma
que lo ha hecho en su intervención, no sé cómo calificaría usted
los presupuestos del año pasado, como ya digo que además
contaban con un millón de deuda que ya se ha corregido.

Presentan también una enmienda a la totalidad a la
conselleria, bueno, también presentan una enmienda a la
totalidad a GEIBSA, quiero decirle que también GEIBSA
aumenta un 22% y también hemos tenido que corregir otro
pequeño defectillo que ustedes habían hecho, porque tenían
todo lo que es el gasto de nómina, el gasto de personal, que
normalmente se encuentra en el capítulo 1, lo tenían en
inversiones, alegremente.

Pero entremos en lo que es la enmienda a la totalidad de la
conselleria. Bueno, pues tampoco encuentro cómo puede estar
esta enmienda y más dadas las enmiendas que ustedes
presentan, porque todas las enmiendas excepto una que se
refiere a que construya una nueva sede para la policía local de
Alaior, que tengo que decirle que las competencias en policía
local de esta conselleria de Interior, si no recuerdo mal son la
coordinación y la formación, no construir locales para la policía
local, creo que eso corresponde a otra institución, a otra
conselleria; aparte de esta enmienda, todas las enmiendas
parciales no presentan ningún nuevo objetivo, lo único que
dicen es que la partida presupuestaria que tengo para cada una
de ellas es de cantidad insuficiente.

Lo de cantidad insuficiente, ya digo, siendo que hemos
aumentado un 12% de media, yo no lo creo, y además hay
algunas direcciones generales como la de Emergencias e
Interior que llegan hasta un 26%. Por tanto, Sr. Jerez, por
supuesto que a todos nos gustaría tener micho presupuesto,
pero el presupuesto es limitado, como ya he dicho antes, entre
otras cosas por la situación en que nos hemos encontrado, y en
cualquier caso, quiero terminar parafraseando una frase de
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Jovellanos, que decía: “Sólo le falta tiempo a quien no lo sabe
aprovechar”. Yo le diría a usted, Sr. Jerez, que sólo le falta
dinero a quien no lo sabe gestionar.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Passam ara als torn en contra. En
primer lloc, té la paraula el Grup Parlamentari Mixt Eivissa pel
Canvi, la Sra. Marí per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
Jerez, jo crec que des del Partit Popular que ha parlat vostè fa
un ús com a molt particular de les xifres i dades o bé no tenim
el mateix pressupost a l’hora d’analitzar totes aquestes xifres.
Teòricament des del seu punt de vista baixa el pressupost de la
comunitat autònoma per a Interior per a l’any 2008, i a més diu
que és un pressupost insuficient, però pens que això no és així,
crec que aquest fet d’aquí fa que no es tengui en compte que
s’ha dut a terme una important reorganització al Govern i al si
de la Conselleria d’Interior. Si en feim una lectura acurada, en
realitat el pressupost destinat a Interior per al proper exercici
augmenta devers un 10%, per tant, rebutjarem totes les
esmenes, aquesta esmena a la totalitat que ha presentat el Sr.
Jerez del Partit Popular. Consideram que parteixen de
l’exageració i que no són part d’un raonament pensat i ben
madurat.

Furant aquesta legislatura la Conselleria d’Interior,
m’agradaria recordar-li, té un repte molt important per al futur
de les Balears en tant que comunitat autònoma. Ja saben,
senyores i senyors diputats, que aquesta diputada considera que
les Balears no ho són gaire encara, autònomes, en qualsevol cas
ho són molt menys del que nosaltres voldríem.

Una de les peces importants per aprofundir en l’autonomia
és la de bastir una policia autonòmica pròpia, de les Illes
Balears, aquesta empresa necessitarà pressupost, dedicació,
esforç i energies, però tot plegat pensam que valdrà la pena.

Per aquesta raó votarem, per tant, a favor d’aquests
pressuposts. Així mateix els votarem perquè preveuen tota una
sèrie de millores que comprenen des de la modernització dels
sistemes i processos informàtics, per tant rebutjarem l’esmena
3572, i que, a més, permeten una millor coordinació entre les
policies fins a la millora de les instalAlacions i infraestructures,
per tant tampoc no podem acceptar totes les esmenes parcials
3557, 3540, 3573, 3574. Entenem també que són uns
pressuposts que fan front als principals reptes que té aquesta
conselleria, desenvolupen l’112 amb tota la seva complexitat,
es complementen a Menorca i arriben a Eivissa, entenem, dins
aquest desplegament de l’112, que primer s’han de fer els
estudis pertinents per a la seva situació i després ja es faran les
instalAlacions necessàries. Per tant rebutjaríem l’esmena 3576.

Un altre punt important ha estat el desenvolupament de les
escoles de l’EBAP a la resta de les Illes Balears i la seva
implementació també es complementarà a Menorca i arribarà
a Eivissa. Per tant també rebutjam l’esmena 3569.

Ja per acabar, consideram que aquest pressupost s’ajusta a
les necessitats i és suficient per fer front als reptes marcats per
aquesta conselleria, per tant hi votarem en conseqüència i li
donarem el nostre suport. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, té la paraula el Sr. Melià per un temps de deu
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Molt
ràpidament, des del Grup Parlamentari Unió Mallorquina
també votarem en contra de les esmenes a aquesta secció,
bàsicament l’argument del Partit Popular a l’hora d’explicar les
esmenes és la insuficiència de les partides pressupostàries
previstes per fer front a les despeses necessàries. Bé, si aquest
és l’argument bàsic, per al Grup Parlamentari Unió
Mallorquina n’hi ha prou de dir que l’Escola Balear
d’Administració Pública té un increment d’un 22,4%; la gestió
d’emergències, un increment d’un 14,1%; la seguretat en els
edificis administratius, un increment del 4,11%; la matèria
d’activitats classificades i espectacles, un increment d’un 3,5%;
l’actuació en policies, un increment del 17,6%; el programa
223A d’emergències, un increment d’un 14.1%.

És a dir, la conselleria ha previst i ha fet un esforç econòmic
important per fer front a tots els seus compromisos, des
d’aquest punt de vista i atès que aquesta és l’argumentació
bàsica del Partit Popular, entenem que no hi ha fonament per
acceptar aquestes esmenes. Nosaltres, des del nostre grup
parlamentari volem animar la conselleria i la consellera perquè
comencin a fer les passes necessàries per a un dels seus
projectes estrella, que és la creació i la posada en funcionament
de la policia autonòmica de les Illes Balears que, com a
nacionalistes, li hem expressat altres vegades, li volem recordar
en aquesta ocasió, la volem integral i inserida en tots els
territoris i municipis de les Illes Balears.

Gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel BLOC, té la paraula el Sr.
Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, ja vull anunciar el
vot desfavorable del nostre grup parlamentari a totes i
cadascuna de les esmenes presentades pel Grup Popular a les
tres seccions que fan referència a la Conselleria d’Interior.

Si començam per les tres esmenes a la totalitat, la motivació
del nostre vot negatiu és ben senzilla i entenedora. El Grup
Popular justifica aquestes esmenes a la totalitat amb l’argument
que la dotació pressupostària no és suficient per atendre les
necessitats en matèria d’Interior. Però, si observam amb atenció
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les quantitats pressupostades, podem observar que aquesta
afirmació no s’aguanta si tenim en compte que descomptant els
programes de cooperació municipal que ara estan ubicats a la
Conselleria de Presidència, els pressuposts de la conselleria
augmenten sensiblement respecte de l’exercici anterior,
concretament un 10,6%. Si el PP ara argumenta que aquests
pressuposts són insuficients, com haurien de qualificar els que
presentaren l’any anterior, molt més esquifits econòmicament?
En definitiva, uns pressuposts realistes, ajustats, però que
augmenten en dotació pressupostària per poder donar resposta
a les necessitats dels ciutadans.

Si entram a referir-nos ja a les esmenes parcials, podem
agrupar-les en tres grups. Per una part, les que es limiten a
demanar un increment pressupostari a programes concrets,
sense més precisions; les que solAliciten; inversions molt
concretes; i finalment algunes que teoritzen sobre millores en
serveis.

Pel que fa al primer grup d’esmenes, es limiten a fixar una
quantitat arbitrària per, textualment, “atendre les previsions
anunciades per la Conselleria d’Interior”; és a dir que pretenen
quantificar aleatòriament unes actuacions previstes anunciades
i conseqüentment pressupostades després dels pertinents estudis
econòmics. No ens sembla seriós i, a més, és absolutament
innecessari atès que aquests pressuposts ja cobreixen
suficientment les necessitats a què es refereixen les esmenes del
Grup Popular.

Un altre grup d’esmenes se centren a demanar inversions
molt concretes, per a obres que de ben segur són molt
necessàries, com la nova seu per a la policia local d’Alaior, un
nou camp de tir a Menorca, però sens dubte, com ho són, la
Conselleria d’Interior seguirà les passes oportunes per donar-
los solució d’acord amb els ajuntaments afectats i amb el
consell insular respectiu, perquè no hem d’oblidar que no és,
malauradament, només a Alaior on hi ha necessitats de nous
locals, és un cas bastant més general a les nostres illes. Caldrà,
llavors, una planificació, un calendari d’actuacions, un acord
amb els ajuntaments, sense dubte tot menys la improvisació
amb què el Partit Popular sembla que voldria que s’actuàs.

Finalment, i no cal estendre’s gaire més, ens trobam una
sèrie d’esmenes genèriques que, sense negar-ne la bona
intenció, són altra volta absolutament innecessàries, em
referesc, per exemple, a la 3568, 3517, 3576, 3569, són
innecessàries perquè allò que proposen ja està previst al
programa d’actuació de la Conselleria d’Interior. Així s’ha
anunciat i, el que és més important, s’han pressupostat les
quantitats oportunes per dur-ho a terme, des de la millora de
l’112 a l’atenció de l’EBAP, tot són mesures previstes,
anunciades i pressupostades suficientment, per la qual cosa les
esmenes presentades no tenen cap casta de sentit.

Per acabar, el nostre grup parlamentari considera que mai
no s’havien presentat uns pressuposts en matèria d’interior tan
ambiciosos i alhora realistes com els que avui debatem, uns
pressuposts rigorosos, ajustats a la realitat i que responen a les
necessitats de les Illes Balears. L’acceptació de qualsevol de les
esmenes del Grup Popular suposaria un desequilibri i un
empitjorament d’aquest projecte de pressuposts, per tant, torn
reafirmar el nostre vot negatiu a les esmenes presentades.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el seu representant Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En nom del Grup Parlamentari
Socialista, per rebutjar les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Popular i donar suport, com no pot ser d’altra
manera, als pressuposts que ha plantejat el Govern de les Illes
Balears a la Conselleria d’Interior, i evidentment també del
conjunt del pressupost del Govern.

Però jo, en aquests moments, el que sí voldria posar de
manifest és que aquest debat que es produeix avui, any rera
any, crec que té un significat polític important, són els debats
probablement més importants anuals, però suposen la
finalització o la plasmació del que són les noves polítiques de
govern progressistes que van venir refrendades a les darreres
eleccions locals i autonòmiques. Per tant, aquesta litúrgia
parlamentària d’avui concretarà realment el que són les partides
pressupostàries per dur polítiques progressistes a les Illes
Balears. I crec que aquest és l’apunt realment important més
enllà de partides i de seccions, ja que demostren una
intencionalitat clara, i per això el Grup Socialista hi dóna
suport, de desterrar polítiques conservadores com les que es
varen dur a Eivissa en infraestructures totalment desmesurades
i canviar-les per altres polítiques arrelades majoritàriament en
el sentiment de la població de les Illes Balears. I aquest crec
que, francament, és el debat que hem de saber tenir avui aquí.

Per això, jo he volgut donar la importància en termes
polítics que té, ja no veim en partides pressupostàries que ens
van dur a intervencions en un dia aquí de l’exconsellera Sra.
Cabrer o d’una altres, unes polítiques que van ser rebutjades
d’una forma clara per a una gran ciutadania, i les varen dur ells
endavant.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, silenci.

EL SR. COSTA I SERRA:

Per tant, posat de manifest el que crec que és la filosofia
d’aquest debat i la intenció de per què s’hi dóna suport i de per
què es rebutgen, entraré en el tema de les esmenes.

L’esmena fonamentalment ha tengut un contingut -ho dic
amb tot el respecte-, però ja ho ha dit, diu “són insuficients”,
són les partides insuficients, crec que això sense dotar-ho d’un
contingut, és simplement un argument pobre o, dit d’una altra
manera, decau quan l’últim pressupost de l’anterior govern
conservador era un 10% més baix. Evidentment, i en això ja no
insistiré perquè seria repetir un argument, evidentment que és
poc el pressupost i que hauria de ser més, però també hi ha aquí
un debat que és el debat del no-pressupost. El no-pressupost és
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el condicionament política que han tengut aquests pressuposts
per polítiques anteriors del govern presidit pel Sr. Matas, i per
això no hi pot haver uns pressuposts probablement més
ambiciosos en Interior, en Habitatge, en Sanitat i en Educació.
I com a govern responsable haurà de fer front a unes partides
pressupostàries contretes que, en el fons, rebutjam aquests
projectes com abans he esmentat.

Però he volgut manifestar que són pobres i ho vull
fonamentar perquè no es pensin que ho dic per dir. Crec que
passarà als annals parlamentaria quan es planteja una esmena
per millorar el hardware i el software de la conselleria, i entrar
en aquest tipus d’esmenes, crec que és fer un flac favor al que
ha de ser un debat parlamentari, i això s’ha de deixar dins el
marc de qui té la competència d’organització del que és la
conselleria i amb tècniques pressupostàries es pot millorar a un
moment determinat qualsevol dèficit que pugui tenir un
pressupost que, en definitiva, només és una previsió que amb
tècnica pressupostària pot tenir els canvis oportuns i, per tant,
millorar.

Després ja el portaveu del Grup Parlamentari Socialista en
una intervenció d’avui matí ha fet un apunt que jo ja faig fer
crec que en comissió que és que seria bo que des d’una
perspectiva parlamentària, tots tenguéssim l’exercici aquest de
diputats d’Illes Balears, i probablement aquestes esmenes tan
localistes tenen moltes vegades un component equívoc, per tant
ja li dic que crec que les quarters de les policies locals de les
Illes Balears tenen partides pressupostàries amb aquests
pressuposts del Govern de les Illes Balears mi fer una menció
a un ajuntament, sigui de l’illa que sigui, és un error, però que
ho faci el grup parlamentari que va negar la millora de diferents
peticions d’ajuntaments realitzades a les Illes Balears amb
l’anterior govern, que avui venguin aquí amb una amnèsia total
de les negacions que vostès van fer, és un acte de cinisme
polític.

I li donaré informació, que ja ho vaig fer crec que fa dos
plens parlamentaris a través d’una pregunta, el diputat que es
dirigeix a tots vostès va fer una pregunta sobre si el Govern
tenia intenció de canviar o no les subvencions que havia
realitzat concretament la Conselleria d’Interior a l’anterior
legislatura i si volia mantenir els criteris. I els explicaré per què
realitzava aquesta pregunta. A l’anterior legislatura, li parl de
memòria, el 90% dels convenis estaven realitzats amb
ajuntaments del Partit Popular i amb ajuntament de l’illa de
Mallorca. Per tant el sectarisme que tenien els anteriors
convenis, el Grup Popular s’ho hauria de fer mirar i el Govern
probablement hauria de buscar sistemes d’arbitri molt més
correctes perquè un titular d’una conselleria no pogués fer el
que es va fer des de la Conselleria d’Interior període 2003-
2007.

I acabaré amb dues xifres, una ja comentada. L’EBAP...,
diuen que un exemple és l’EBAP; l’EBAP a tots, i estic segur
que a tots els parlamentaris, ens agradaria que fos el que en
realitat no és: l’Escola Balear d’Administració Pública, que fos
una escola molt més potent, que fos un emblema com n’hi ha
a altres indrets; probablement a Espanya n’hi ha poques, però
dins l’àmbit europeu sí que hi ha autèntiques escoles
d’administració pública que vénen a ser una mica el signe de
distinció del funcionariat públic. No faré menció probablement

a la que té més rellevància, que és l’escola francesa, però des
de l’escola francesa a la de balears hi ha un tret. Però també li
diré que el pressupost de l’EBAP té un creixement del 22,4%.
Clar, entre les crítiques es resisteixen també amb els nombres,
22,4% de creixement. No sé què pensava vostè interiorment
quan un anterior govern presentava aquests pressupostos, i deia
22,4% menys.

I no m’agraden molt els acudits, però quan vostès diuen que
els pressupostos són d’una insuficiència pressupostària
utilitzaré, i d’una forma excepcional, un acudit. A la
compareixença que va realitzar la consellera a la comissió crec
recordar que va posar de manifest determinades despeses -i
avui també les hi ha posat- de com es gastaven els diners en una
tècnica de despesa. Jo no entraré en allò de 3.000 euros per
colAlocar dues cadires i una taula, però hi eren, com a partides
de despesa. Per tant jo crec que s’ha posat de manifest i d’una
forma clara que tenim uns pressupostos que suposen un canvi
en les polítiques en aquest país, en aquesta comunitat
autònoma, de signe conservador a signe progressista, i crec que
avui estam en la litúrgia de l’aprovació de les noves polítiques
progressistes a les Illes Balears, i des d’aquest convenciment
em sent totalment satisfet de donar suport als pressuposts en
concret de la Conselleria d’Interior i rebutjar en tota la totalitat
les esmenes del Partit Popular. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. En torn de rèplica intervendrà el
representant del Grup Parlamentari Popular per un temps de
cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i molt breument altra
vegada per dar resposta en el possible a les diferents
intervencions dels grups parlamentaris. Però procuraré no
entrar massa en qüestions generals perquè ja aquest debat està
absolutament esgotat. Però no està esgotat des d’ara, està
esgotat des del principi, perquè si jo venc aquí, propòs una
sèrie de qüestions demanant resposta a la consellera i no me les
respon, a allò que li deman perquè ve amb el discurs prefixat,
no hi ha debat, no hi ha debat; i un debat consisteix en això,
reclamar, solAlicitar, preguntar i demanar, i respondre a allò que
es pregunta, i des del moment que no es respon a allò que es
pregunta no hi ha debat.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Per tant no entraré en més qüestions genèriques que no
siguin les que evidentment consideri perquè, ja dic,
efectivament el debat és estèril i ja està precisament esgotat.

(...) per dues qüestions principals. Primer perquè el discurs
que ens ha fet aquí en particular la consellera, ja el coneixem;
i, en segon lloc, perquè el segon debat que també s’ha fet aquí
damunt d’aquesta trona també el coneixem, i és aquell de
l’herència rebuda. Vostès si no poguessin parlar de l’herència
rebuda és que no podrien parlar, perquè vostès no tendrien
discurs. Si aquí a la legislatura passada no hagués governat el
Partit Popular a vostès se’ls esgota el discurs, a vostès se’ls
esgota el discurs.
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(Més remor de veus)

Jo, miri, m’agradaria defensar una per una les esmenes
parcials que hem presentat en aquest pressupost, però
evidentment si les han de rebutjar jo ja no diré absolutament res
més. Però sí que vull fer una petita apreciació al Sr. Costa.
Miri, Sr. Costa, és perfectament legítim que jo esmeni, i el meu
grup, d’aquest pressupost el que vulguem, encara que sigui una
modificació d’una partida d’1 euro. Vostè no és ningú per dir-
me a mi el que he de fer amb aquest pressupost, i menys
respecte a una partida que nosaltres estimam en 170.000 euros
i respecte a la millora del software i el hardware d’aquesta
conselleria. Vostè, això, no m’ho pot negar, i vostè no pot pujar
a aquesta tribuna a dir això, no pot pujar a dir això, no pot
pujar a dir això.

(Més remor de veus i petit aldarull a la sala)

Perquè vostè, això, no m’ho lleva, perquè això em pertany
com a diputat que som. Si vostè no ho vol fer, no ho faci, no ho
faci; vostè és qui dóna suport a aquesta senyora que hi ha aquí,
i ho entenc, que no ho faci, però vostè a mi no m’ho negui, ni
al meu grup parlamentari tampoc. Només faltaria que vostè i el
seu grup ens diguessin a nosaltres què és objecte d’esmena i
què no és objecte d’esmena.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de contrarèplica volen la paraula els
diferents grups? Per part del Grup Mixt? No?

(Continua la remor de veus)

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

Sra. Presidenta..., ¿podría incidentalmente dar una
respuesta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, però és que fan tant de renou que no se la sent.
Digui’m.

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

Quería costestar como incidencia, ¿puedo?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, obrirà un torn incidental i no és habitual en els
pressupostos. No obstant això... Després hi ha rèplica... Vull dir
que no és usual en els...

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

Él me ha acusado de no contestar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de contrarèplica té la paraula el Grup Mixt,
si la vol. No hi ha intervenció. El Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, tampoc. En torn de...

Per favor, senyors diputats, per favor. Pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca, tampoc. En torn de
contrarèplica... Sí? Ah, idò Sr. Barceló té la paraula, sí, sí, la té.
Si la vol, la té.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, sí. Molt breument. Només vull recordar, respecte a
aquesta esmena a la totalitat que ha presentat el Partit Popular
a la Conselleria d’Interior, que el nostre grup parlamentari
habitualment no presentava esmena a la totalitat a aquesta
conselleria, entre altres coses perquè temàtiques com les que
hem de tractar -seguretat, funció pública, emergències-,
consideràvem que havien d’estar més enllà de les
confrontacions partidistes. En canvi ara, actualment, sí que
presenten aquesta esmena de totalitat, amb la qual cosa la
responsabilitat del Partit Popular no sabem on queda. 

En tot cas el que sí queda clar és que les esmenes parcials
que han presentat són bastant intranscendents, bastant light, i
per tant aleshores queda molt poc clar a què ve l’esmena a la
totalitat que vostès presenten. De fet les esmenes parcials que
presenten són assignar quantitats a la babalà, sense rigor ni
seriositat; són esmenes molt puntuals sense preveure una
planificació adequada. Per tant ens reiteram en la nostra postura
inicial de no acceptar totes aquestes esmenes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Costa té la paraula.

Sr. Costa, té la paraula. Sr. Font, ja la demanarà més tard.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta; segur que en fa ús, quan pugui. El
debat, jo no he dit en cap moment que estiguéssim davant un
debat estèril, però crec que és injust qualificar aquest debat
d’estèril quan s’està fent un debat d’unes esmenes i es donen
per part dels grups parlamentaris respostes, i cada un de la
millor forma que ha considerat, agrupant propostes i donant la
motivació del perquè es vota que no. Per tant jo crec que és
innecessari mirar d’aixecar i de crispar o de tensar més aquest
tipus de debat.

En segon lloc jo he fet una menció, evidentment, a unes
partides que hem condicionat a unes despeses que es van
realitzar per un anterior governs, però evidentment no és un
recurs fàcil, és -i tant de bo ho poguéssim afirmar- voldríem
que això a què vostès li diuen recurs no l’haguéssim d’utilitzar
perquè les despeses que s’han realitzat, de les quals no ens
sentim mica orgullosos, voldríem que en aquesta terra mai no
es veiessin realitzades aquestes despeses. Però és un
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condicionant important i per tant simplement hi he fet
referència.

Després hi ha una altra qüestió, és a dir, jo no he volgut
faltar ni molt menys al respecte al Grup Popular ni al portaveu,
el qual ha tengut l’honor de parlar en nom del seu grup. Jo
simplement, com que vostès han qualificat d’insuficients
aquestes partides pressupostàries, jo he dit que no s’entenia des
d’una lògica parlamentària aquest tipus de propostes, i supòs
que tan respectuós és el que jo dic com el que vostè ha dit, i
únicament entra dins la dialèctica parlamentària. Per tant no
s’ha d’enfadar mica, però, com comprendrà, dur a un debat
parlamentari si hi ha suficient hardware o no dins l’àmbit de la
Conselleria d’Interior, vull recordar que això passarà als annals
de la història del Parlament de les Illes Balears.

(Rialles i remor de veus)

Per tant no li vull negar aquest dret, però cada grup
parlamentari es retrata en funció de les propostes que du. I
únicament acab amb una afirmació molt clara: el que sí està
clar és que vostès no han presentat cap alternativa on es pugui
visualitzar cap tipus de política alternativa al que és una
política que ha presentat el Govern de les Illes Balears a través
de la Conselleria d’Interior en matèria de funció pública i de
seguretat; vostès han perdut una oportunitat clara: aquí hi ha
hagut uns pressupostos progressistes en aquesta matèria i el
Partit Popular encara s’està plantejant per què va perdre les
eleccions.

Moltes gràcies.

(Més remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Correspondria ara un torn de fixació de
posicions per a aquells grups que no hagin intervengut, que
només seria el cas del Grup Mixt-AIPF. No vol la paraula?

Per tant, arribats a aquest punt, era aquell en què havíem
pensat que hi podria haver les votacions. Donat que no és
l’hora, perquè anem avançats, demanaria als diferents
portaveus si els sembla bé que continuem amb Habitatge i
Obres Públiques, Salut i Consum..., fins que sigui l’hora.

Tothom hi està d’acord. Una altra pregunta és si els sembla
bé que arribéssim, en cas que es pogués, fins a Salut i Consum,
i votar després i poder-nos anar. No? No, m’han demanat que
el que són intervencions que estaven previstes per a demà,
doncs no les facem avui. Em pareix raonable la solAlicitud, si
els sembla bé als portaveus. 

Doncs continuarem fins que arribin les 20,50, i segons
vegem com estam farem els temes fins als que corresponien a
demà matí, o passarem a la votació. D’acord? Doncs Habitatge
i Obres Públiques.

Debat número 9, de totalitat i de globalitat, agrupació de la
secció 17, Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques, amb les
seccions i entitats afins. Seguidament passam a la defensa
presentada pel Grup Parlamentari Mixt-AIPF, per la qual cosa

té la paraula el diputat Sr. Josep Mayans i Serra per un temps
de cinc minuts. Sr. Mayans, té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. És una esmena parcial a aquesta secció.
És una única esmena però amb import important i fa referència
a l’Institut Balear de l’Habitatge, amb 3 milions d’euros per fer
habitatge de protecció pública a Formentera. És evident que
pos a l’esmena compra o lloguer perquè estic implicant els dos
casos, tant si és per compra com si és per lloguer. El problema
de l’habitatge jo sé que és urgent a totes les illes i com he dit
abans, si s’ha de transaccionar perquè l’àmbit sigui major o
l’import també sigui major no hi haurà cap problema.

També s’ha de reconèixer que l’única promoció d’habitatge
que es va fer a Formentera la va iniciar l’anterior pacte i la va
inaugurar l’anterior govern de les Illes Balears, també del PP.
Per tant continuar amb aquesta política d’habitatge és positiu,
i donar solució a la gent que té ara mateix possibilitat d’accedir
a un habitatge digne a baix preu també és positiu. He posat
aquest import perquè aquí s’inclouen la compra del terreny i la
construcció dels habitatges. 

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. A continuació passarem a la
defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Popular, per la qual cosa té la Sra. Cabrer la
paraula per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
l’esmena a la totalitat presentada a la secció 17, Conselleria
d’Obres Públiques i Habitatge, i a la seva empresa pública,
l’Institut Balear de l’Habitatge, respon no tant a les previsions
pressupostàries, que són bastant continuistes, com al tipus de
política que es vol dur a terme en matèria d’habitatge, que
evidentment el pressupost n’és la seva base; no és el mateix,
evidentment, pressupostar 18 milions d’euros per la compra de
sòl urbà o urbanitzable per fer habitatge, que aquests 18
milions d’euros es destinin al final per a la compra de sòl rústic,
que nosaltres ja hem avançat que no hi estàvem d’acord. 

Per tant els nombres en aquesta secció pressupostària no
són tal vegada, ara per ara, el més important de l’esmena a la
totalitat, perquè ja he dit que hi ha bastant continuïtat; sí ho és
la filosofia o el destí que se’ls vol donar. Hi ha temes de
nombres que evidentment no compartim i per això hem
presentat esmenes que vàrem explicar oportunament a la
Comissió d’Hisenda. No compartim, per exemple, la davallada
de la partida d’expropiacions a menys de la meitat, sobretot si
tenim present que no només a Eivissa, sinó també a Mallorca
i a Menorca queden pendents de pagar els preus justs definitius
de moltíssimes carreteres que es varen fer l’anterior legislatura.
Per tant el mateix esforç que es va fer en el seu moment en el
pagament de les actes prèvies per ocupar els terrenys, esperem
que es faci ara per tancar definitivament els expedients.
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Tampoc no compartim que no s’afronti una modificació de
la Llei de transferències de carreteres als consells insulars -
aquesta herència sí que no és del Partit Popular, ve de l’anterior
pacte de progrés-, donat que la llei de transferències en matèria
de carreteres ha demostrat que no està complint els objectius
desitjats i tenim la mostra precisament en aquest pressupost,
donat que preveuen devers 30 i escaig milions d’euros per
signar convenis amb els consells insulars per finançar la seva
part del conveni amb l’Administració de l’Estat. És evident que
fer un conveni fins a l’any 2017 comprometent tota la
finançació a càrrec del Govern, i a més que ja hi ha convenis
heretats amb els tres consells insulars també per a carreteres,
està fallant evidentment la finançació d’una competència, tal
vegada la competència més costosa que en aquest moment
tenen els consells insulars.

Tampoc no compartim que no hi hagi cap previsió
pressupostària perquè via pressupost propi o via subvenció als
ajuntaments se’ls ajudi en la finançació del condicionament de
la seva xarxa viària municipal. De fet estan a punt d’acabar els
convenis anteriors i els mateixos doblers es podrien destinar a
obrir una convocatòria, com també creim que hauria d’existir
qualque previsió pressupostària per executar el plan de vehicles
no motoritzats, bàsicament la bicicleta, amb la continuïtat de
construcció de carrils bicicleta. És evident que si no ho afronta
el Govern de les Illes Balears, ni els consells ni els ajuntaments,
amb el seu dèficit, sobretot dels consells, demostrat en aquest
pressupost, no ho faran.

Però sense cap dubte el gruix de la conselleria en aquest
moment radica en la política d’habitatge. Ara hi ha per primera
vegada una conselleria pròpia, com també es va crear un
ministeri propi, el Ministeri de l’Habitatge, que la veritat és que
el ministeri des de la nostra opinió no ha donat el fruit esperat.
Esperem que a aquest govern no li passi el mateix amb la
creació de la conselleria. No obstant això, durant aquests
mesos, aquests cinc mesos, s’han fet anuncis en matèria
d’habitatge que després s’han anat rectificant i que fa que jo
crec que ens trobem en un moment d’indefinició o
d’inconcreció del que es pensa fer bastant important.

A part (...) que ens trobam en una situació de crisi financera
important, que acaba de començar i que per una banda els
promotors immobiliaris i el sector de la construcció l’estan
acusant de forma important i, per altra banda, els crèdits
hipotecaris s’estan congelant per part de les entitats bancàries,
la qual cosa està dificultant molt la promoció d’habitatges, i a
més els que ja tenen un crèdit hipotecari estan experimentant
una pujada important del tipus d’interès, la qual cosa, unida a
la pujada de la cistella de la compra, fa que actualment la
situació econòmica de les famílies sigui bastant preocupant o
almenys bastant pitjor del que es podia preveure fa uns mesos.

Des del Govern s’ha posat damunt la taula la necessitat de
construir més habitatge protegit, objectiu que el Partit Popular
comparteix, que nosaltres com a partit sempre hem compartit,
encara que el pressupost de l’IBAVI, tant en inversió com en
compra de sòl, augmenti un poc, però bé, hi ha bastant
continuïtat. 

Però els mecanismes que vol dur endavant el Govern per
augmentar aquests habitatges de promoció pública, hem de dir

que determinades mesures estan xocant amb la política
territorial que hem duit a terme fins a aquest moment a les Illes
Balears, perquè el greu problema que tenim a Balears no és tant
de gestionar els expedients d’HPO, que un govern pot ser més
àgil o menys, sinó evidentment un problema de sòl que venim
patint des de fa molts d’anys, sobretot si aquest sòl ha de tenir
uns preus determinats perquè la construcció d’habitatge
protegit no suposi una pèrdua econòmica important per a
l’IBAVI. Per tant canviar ara el model ho podem compartir o
no, però primer hem de reconèixer que xoca amb totes les
mesures territorials que fins ara hem sostingut en el Parlament
i en els distints consells insulars.

La primera opció que va barallar el conseller va ser la
construcció en àrees de transició i d’harmonització, sòl rústic,
en definitiva, avançar-ho mitjançant la Llei de l’habitatge.
Nosaltres des del principi ens vàrem posicionar en contra,
vàrem dir que primer s’ha d’esgotar el sòl urbà i l’urbanitzable,
que hi ha molt de recorregut, i després ja en podrem parlar,
però primer s’ha de garantir aquesta opció. De fet a Menorca
tot d’una ja també es varen desvincular d’aquesta mesura i no
tan sols el Partit Popular, sinó curiosament també els
promotors, que en teoria són beneficiats per aquesta mesura,
també hi estan en contra perquè consideren que beneficia
determinats promotors i que pot perjudicar els petits promotors,
que poden veure com les seves promocions actuals, ja de per si
en condicions precàries, poden fins i tot empitjorar. Pareix que
el Govern, pel que hem pogut veure, ha reculat en el tema de la
construcció en sòl rústic o en àrees de transició, i pareix que
s’adhereix a la posició d’esgotar primer el sòl urbà i
urbanitzable. De fet en el projecte de llei de mesures territorials
que aviat entrarà al Parlament queda clar que la reserva del
30% per a habitatge protegit ha de ser sòl urbà o urbanitzable;
per tant en cap moment no s’inclou aquesta previsió que es va
parlar o que va encetar el debat el conseller.

També hem vist com recentment s’ha fet un anunci en els
diaris on es deia que l’IBAVI comprava sòl i cercava sòl. Jo
crec que està bé, està molt bé que l’IBAVI cerqui sòl, però tal
vegada s’hauria de convocar un concurs públic, perquè si
l’IBAVI està disposat a comprar a segons quin preu per metre
quadrat, jo crec que seria més transparent i més objectiu
convocar un concurs públic amb unes bases, amb uns requisits
mínims que, novament, puguin impedir sospites que en temes
de sòl sempre es volen cercar. Jo crec que ho hem pogut veure
amb el decret llei, totes aquestes sospites, i per tant..., a més un
decret llei, que curiosament s’han declarat ANEI o ARIP àrees
de transició, o sigui, curiosament hi ha model en el Govern que
preveu que determinades àrees de transició són ANEI, i en un
altre model pareix fins i tot que es vol reservar per a
construcció d’HPO. Per tant aquest decret llei confirma
aquestes dues visions. Però bé, quant a la compra de sòl per
part de l’IBAVI creim que s’hauria de fer un concurs públic i
no un anunci dient que l’IBAVI està cercant sòl.

Un altre aspecte que ha sortit també aquests dies als mitjans
és la possibilitat que ha plantejat el conseller d’aconseguir més
habitatges en temes de densitat per hectàrea, d’augmentar la
densitat per hectàrea. Això es va anunciar crec que la setmana
passada que s’estudiaria segons el tipus de municipi i s’hauria
d’augmentar aquesta densitat. En definitiva el nombre d’altures
que estan previstes. Això evidentment des del Partit Popular ho
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podem estudiar, novament ho hem de dir, encara que hauríem
de veure si hi ha les infraestructures previstes per afrontar
aquest augment de densitat, si el conseller té previst o no que
hi hagi les infraestructures suficients, però també novament és
una mesura que xoca frontalment amb el que fins ara s’ha
mantengut tant als plans territorials com fins i tot al mateix pla
general de Palma, que ha sortit que vostè mateix era regidor en
el seu moment, que va davallar les altures al municipi de
Palma. Estam amb un canvi de filosofia territorial i a més en un
tema que, el del creixement per hectàrea, que des del meu punt
de vista, sí que entra de ple en les competències dels consells
insulars, i per tant tenc els meus dubtes que el Govern sigui
competent per via legal, sense modificar els plans territorials,
per canviar aquestes densitats per hectàrea.

I ja per acabar en matèria de sòl, sí que sabem que s’ha
arribat a un acord, a la fi, amb el Ministeri de Defensa per a
Son Busquets, crec que és un acord que és correcte perquè
bàsicament es manté el nombre d’habitatge protegit, davalla
l’habitatge lliure i nosaltres això, aquest tema, ho compartim,
però crec que s’hauria ja d’agilitar, ja aquí sí que tenim un sòl
s’hauria d’intentar agilitar al màxim ja que vàrem perdre
bastants de mesos abans de les eleccions precisament per la
postura de la candidata en aquell moment a l’Ajuntament de
Palma.

Però a part del sòl hi ha altres mesures en matèria
d’habitatge tan o més importants. Parlar d’ajudes, parlam de via
fiscal. En matèria fiscal els pressuposts no contemplen cap
ajuda addicional de les que ja existien. Jo ja li he dit en qualque
ocasió que crec que s’hauria de treballar i que el proper
pressupost o la Llei d’habitatge contengui noves mesures
fiscals, que sempre ajudes colAlectius determinats. 

I en matèria d’ajuts el mateix. Jo crec que s’ha d’intentar
cercar més fórmules d’ajuda i jo crec que en aquest moment
sobretot en el producte hipotecari. Nosaltres de fet presentam
una esmena perquè es pugui estudiar la possibilitat de finançar
aquestes pujades del tipus d’interès que estan patint les famílies
via una assegurança; nosaltres de fet quan vàrem modificar la
Hipoteca Jove, la segona modificació que vàrem fer, vàrem
incloure una assegurança contra la desocupació, contra aquella
gent que es quedava a l’atur; idò se li continuava pagant la
hipoteca. Per tant jo crec que és una via seriosament a
aprofundir, i per això preveim una partida o una esmena amb
una partida de 4 milions d’euros.

He de dir bàsicament que en matèria d’ajudes al lloguer
estan a punt de començar les ajudes de la nova ministra. Creim
que està bé, que són positives, però no hem d’oblidar que la
gent bàsicament vol comprar; s’ha d’incentivar el lloguer però
hem de tenir present que la filosofia a les Illes, a Espanya, és
una inversió de cara a la jubilació que es planteja i la majoria
de famílies ho poden fer. Per tant no hem de descuidar la
compra o la rehabilitació. I en aquest sentit el pressupost per a
l’any que ve creim que no només no fa cap esforç a la partida
pressupostària d’ajuts, sinó que la minva a la meitat; hi havia
7,3 milions d’euros i en aquest moment està a 3,6 milions
d’euros. Ja sé que vostè em dirà que s’anirà ampliant perquè és
una partida ampliable, però creim que no és visualment
correcte veure aquesta quantitat i sobretot dir-li que, quan jo
era consellera, amb 7,3 milions d’euros a meitat d’any ja havien

de complementar tot d’una aquesta partida per no retardar el
pagament dels expedients a les famílies, amb 3,6 milions
d’euros vostè no tendrà doblers el mes de febrer, i vostè ho sap.
Per tant jo crec que seria bo que acceptassin la nostra esmena
d’igualar aquesta partida, almenys com a punt de partida, com
sempre havia estat al voltant dels 7 o 8 milions d’euros que, ja
dic, segur que també fins i tot seran insuficients per acabar tot
l’any. Però jo crec que és molt important demostrar agilitat i
pagar tot d’una els expedients.

I ja acab, Sra. Presidenta. Dir-li que precisament aquesta
davallada que es fa en aquest àmbit s’utilitza per pujar la
partida de supressió de barreres arquitectòniques. La supressió
de barreres arquitectòniques es fa un esforç important en aquest
pressupost i nosaltres estam contents. És cert que s’ha de fer
molta feina que no s’havia fet, però no a càrrec de la partida
d’ajuts a habitatge.

En definitiva, i per acabar, el Grup Parlamentari Popular ha
defensat aquesta esmena a la totalitat i les esmenes parcials que
hem presentat a la secció 17 i a l’Institut Balear de l’Habitatge
bàsicament per un tema en principi de filosofia o d’objectius en
matèria d’habitatge. Jo crec que és un tema molt fàcil per fer
demagògia; nosaltres procurarem fer una oposició que no faci
aquesta demagògia donat que creim que és un problema
complicat de resoldre però que necessita, sense cap dubte, el
màxim d’esforç del Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Intervenció del Govern. Per
obrir una qüestió incidental té la paraula el Sr. Carbonero per
un temps de quinze minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra. Cabrer,
gràcies per la seva intervenció, pel seu to constructiu i intentaré
contestar totes les qüestions. No oblid el Sr. Mayans, qui ha
estat el primer en l’ús de la paraula i que -disculpin, però tenia
set.

(Algunes rialles i remor de veus)

Sr. Mayans, miri, nosaltres vàrem fer habitatges a
Formentera, efectivament, va ser un projecte que va fer el pacte
de progrés, del qual n’estic molt satisfet perquè és un projecte
des d’un punt de vista arquitectònic i social important per a
Formentera i no tengui cap dubte que en farem més, a mesura
que tenguem sòl, però és impossible desglossar els pressuposts
per territoris i poder dir farem tants d’habitatges o tant de sòl
comprarem a Formentera, a Eivissa, a Mallorca o a Menorca,
però no tengui cap dubte que dins l’agenda de la conselleria,
dins l’agenda de l’IBAVI hi ha present, i així ho sap el Consell
Insular de Formentera, intervencions en matèria de sòl, de
promocions públiques de sòl a Formentera.

Sra. Cabrer, jo començaria pel final de la seva intervenció.
Vostè diu hem minvat a la meitat el pressupost d’ajudes a
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l’habitatge i després atribueix la pujada en matèria de supressió
de barreres arquitectòniques a aquesta minva; bé, jo li vull
recordar els números de la proposta de pressupost: miri,
nosaltres hem passat en total, en tots els programes en temes
d’habitatge, de 14,8 milions a 17,2 milions d’euros, a tots els
programes; però si miram el capítol 6 i el capítol 7, és a dir,
aquells que són inversions, en habitatge i arquitectura passam
de 10.406.000 euros a 16.074.000 euros, és a dir, un 54% més.

A la partida d’habitatge, vostè diu que passam de 7,3
milions d’euros a 3,6 milions d’euros, però s’oblida de la llei
de barris, s’oblida de la convocatòria de barris. La convocatòria
de barris són 4,6 milions d’euros. Què passa, que en els barris
no farem habitatges, no farem rehabilitació? Aquí és una cosa
completament estar dins el desert, no farem actuacions dins els
barris que entrin dins la convocatòria de barris?

Miri, vostès tenien 7,3 milions d’euros, dels quals 2 milions
els destinaven a Hipoteca Jove, aquests 2 milions no es varen
gastar mai; és a dir, una cosa és el que es pressuposta, una altra
cosa és el que s’executa, 2 milions que no es varen gastar mai,
a cap dels exercicis pressupostaris on es va posar aquesta
partida no es varen gastar. Tenien 1.950.000 per a una
convocatòria d’ajudes a habitatge, la qual vostè no va arribar a
signar mai. Per tant, si les sumam, tenim que, en definitiva,
d’aquests 7,3 milions que vostè deia aquí només varen executar
3.350.000, a nivell pressupostari. És ver que després hi va
haver incorporacions, però a nivell pressupostari, per poder
comparar, 3.350.000, els podem comparar amb els 3,6 que
vostè ha dit que nosaltres posàvem. Però és que, a més, els hem
de comparar amb els 8,2 milions que nosaltres posam, perquè
ja li dic, la convocatòria de barris és per actuar en els barris, és
per fer rehabilitació concentrada, és per canviar la rehabilitació
dispersa, fent-ne també, però intentar que hi hagi rehabilitació
concentrada a barris i a pobles de les nostres illes.

Vostè diu, la gent vol comprar; bé, segons qui vol comprar
i segons qui pot comprar. Vostè mateixa ha iniciat la seva
intervenció explicant que estàvem en una situació difícil en
matèria d’habitatge, les empreses estan en una situació difícil
i els ciutadans estan en una situació difícil, perquè els preus
dels habitatges han pujat, han pujat també les hipoteques i en
aquesta comunitat autònoma hi ha el menor nombre
d’habitatges de protecció pública de tot l’Estat espanyol. Per
tant, els ciutadans, si volen accedir a un habitatge, han
d’accedir a un habitatge lliure a preu de mercat, i per tant en
aquests moments tenen grans dificultats.

Per tant, d’aquí que una de les polítiques que realment sigui
eficaç, sobretot per a aquells sectors que són més desfavorits,
sigui la política de lloguer. La proposta que fa el Ministeri
d’Habitatge del Govern central, d’apostar de manera forta per
l’emancipació i donant ajudes al lloguer, és una proposta que
ja veurà vostè com l’any que ve, no només vostè dirà que està
bé, que li sembla bé, l’aplaudirem entre tots, l’aplaudirem,
perquè jo li puc dir que des de principis de mes, en què hi va
començar a haver publicitat d’aquest tema, en aquests moments
a l’IBAVI d’aquelles 400 actuacions en matèria de lloguer que
hi havia anualment, només aquest mes superarem la xifra que
corresponia a aquest mes de manera important, però
exclusivament perquè ha començat la publicitat; perquè, com

vostè sap, les ajudes aquestes d’emancipació comencen dia
primer de gener.

Miri, en el tema de sòl rústic el Govern, em sap greu dir-li,
no ha reculat, la proposta de la llei que, si tot va bé, anirà prest
a la seva aprovació per part del Consell de Govern i després
vendrà al Parlament, és una proposta que ha contemplat sempre
la possibilitat d’actuar en sòls urbans, urbanitzables i aquells
rústics de transició que tenguin unes determinades condicions
i sempre per aquest ordre; hi ha un ordre de prelació que a la
llei diu que primer els urbans, els urbanitzables i en el cas que
en aquests no sigui possible actuaríem dins aquests sòls en els
quals a vostè tan difícil li és imaginar-se edificacions.

En temes de densitats, miri: tots tenim somnis i un dels
somnis que té molta gent és poder viure a una casa individual,
amb un jardinet de gespa, rodejat d’un ambient bucòlic; el que
passa és que si se sumen tots aquests somnis al final es té un
mal son, perquè és impossible poder traduir aquest somni en
una mesura territorial, ens aniríem a conurbacions paregudes a
les que molts de vostès coneixen dels Estats Units, tipus Los
Ángeles, etcètera, seria una situació absolutament inassumible.
I aquesta situació és la que es pot donar a les densitats que avui
figuren en el Pla territorial i a plans municipals. Per cert, no en
el Pla general de Palma de l’any 1985, en el qual jo
precisament hi vaig participar, allà anàvem a unes densitats de
75 habitatges per hectàrea. Però amb 35 habitatges per hectàrea
es va cap a un model de creixement d’habitatges unifamiliars;
llavors, amb aquests habitatges unifamiliars ni es fa ciutat, ni es
fa ciutat compacta, ni es fa ciutat cohesionada des d’un punt de
vista social, ni és adequat des d’un punt de vista sostenible. Es
tracta que la ciutat que volem cap al futur, i des d’aquest punt
de vista ho defensam, la ciutat que volem en el futur, és una
ciutat compacta, cohesionada i sostenible, però també
compacta.

Això no vol dir incrementar les alçades d’una manera que
pareix que a un lloc, a un municipi, per exemple, posaré un
exemple, miri, municipis on s’ha crescut molt malament:
Campos i sa Pobla; vostè els coneixerà molt bé, perquè durant
moltes legislatures han estat governant allà, a Campos i a sa
Pobla s’ha crescut a la seva perifèria amb unes alçades i amb
unes densitats absolutament inadequades. Nosaltres proposam
en aquests municipis unes densitats i unes alçades que siguin
les que es corresponguin amb el teixit urbà que existeix.

En el tema de supressió de barreres arquitectòniques, vostè
deia -Sra. Cabrer, m’escolta?, sí-, en el tema de supressió de
barreres arquitectòniques vostè hi ha passat d’una manera,
volant, com dir ja està bé, s’ha de fer un esforç. I vostès què
varen fer en el tema de supressió de barreres arquitectòniques?
Què passa que ara ve l’any 2008, és l’any que la llei diu que és
el final, l’any que acaba l’obligatorietat d’adaptar els edificis
públics a la llei i ens trobam que no s’han fet els deures que
s’haurien d’haver fet. És ver que hi ha un gran retard i és ver
que nosaltres en el pressupost intentam suplir aquest retard;
miri, passam d’1.651.747 euros a 3.060.000 euros, és a dir, un
80,38% més, en el capítol 6. I en el capítol 7, és a dir, les
subvencions als municipis, passam de 300.000, però no són
300.000 perquè els 300.000 euros vostè els va dividir en dos,
va fer un plurianual i va fer una convocatòria per a enguany de
50.000 euros, passam a 1.580.238 euros, és a dir, 50.000 euros
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contra 1.580.238 euros, 526% més, Sra. Consellera, en matèria
d’ajudes als ajuntaments perquè puguin acomplir el que diu la
llei i el que no han complert vostès durant quatre anys.

En carreteres, miri, en el tema de carreteres ja em diran que
tornam una altra vegada a l’herència, etcètera, però hem trobat
un deute de 90 milions d’euros, perquè m’entenguin, 15.000
milions de pessetes. I vostè em diu que abaixam les
expropiacions de 12 milions a 5,4 milions. Bé, miri, com que
aquesta és una partida ampliable, aquests 12, de gener a juny
del 2007 s’havien gastat zero, d’aquests 12 milions d’euros que
vostès tenien pressupostats, de gener a juny, s’havien gastat
zero; de juliol a desembre, duim 21.992.752,62, és a dir, hem
avançat aquelles expropiacions que vostès preveien que es
farien el 2008, ja s’han avançat ara, amb quatre o cinc mesos de
feina. Per tant, això ens permet preveure una partida bastant
més baixa que la que vostès havien previst, però que no varen
gastar.

I quant a obres, hem passat de 29.796.398 euros a
84.711.849 euros. Amb això pretenem pagar part del deute,
part d’aquests 90 milions d’euros, perquè una altra part
d’aquests 90 milions d’euros ja l’hem pagada enguany, enguany
ja hem pagat 30 milions d’euros i tenim lliure disposició de 58
milions d’euros per a l’any que ve per tal d’intentar eixugar. És
a dir que amb el que hem tengut d’enguany i l’any que ve,
haurem fet net, el deute haurà desaparegut.

I jo li voldria fer una darrera reflexió, miri, en temes
hipotecaris. Vostè m’ha parlat de temes hipotecaris, Hipoteca
Jove; vostè en aquesta mateixa tribuna, l’any passat, ara fa un
any, exactament un any, vostè va dir: hem avalat 2.400 joves i
estam a punt d’avalar 5.700 joves més, ni més ni menys. Jo li
dic, préstecs concedits -Diari de Sessions, eh-, ens recordam,
eh, 2.400 i estam a punt d’avalar 5.700; préstecs concedits en
el 2005, 179; en el 2006, 855; en el 2007, 280; total, 1.314. És
a dir que dels 1.400 i dels 5.700 la realitat, la dura realitat són
1.314. I cada any els 2 milions que estaven prevists a la partida
corresponent s’han quedat sense gastar.

Miri, en aquest tema li he de dir que, li vull donar una bona
notícia, segur que serà una bona notícia per a vostè, estam
estudiant una nova fórmula d’hipoteca, per tant ho veurà molt
prest, molt aviat veurà com és possible una nova fórmula
d’hipoteca amb unes condicions bastant millors, des d’un punt
de vista financer i des d’un punt de vista d’ajudes. Per tant, que
aquest tema que la preocupava, quan deia la gent comprar, i la
preocupa de manera constant, quan ens treu aquí el tema de la
Hipoteca Jove, que quedi clar que nosaltres no l’abandonam;
anam cap a un model més de lloguer, però no abandonam el
tema de la compravenda i intentarem que quedi palAlès per a
tothom que hi ha possibilitats, a les noves hipoteques hi haurà
possibilitats d’accedir a un habitatge amb unes condicions
bastant millors que les que hi havia fins ara.

Res més, Sra. Presidenta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. En torn de rèplica, té la
paraula la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, ho celebraré si hi ha una millora de la Hipoteca
Jove, o sigui nosaltres sempre hem avalat i hem instat que es
millorin els productes, evidentment, el que passa és que tota la
crítica que es fa, quan hi ha una iniciativa en habitatge i fer-se
aquesta crítica perquè (...) moltíssims de joves, vostè diu que
són 1.200 perquè jo, m’és igual, doncs aquests 1.200 estan
feliços i contents perquè a ca seva no podien tenir el cent per
cent de la finançació, només els donaven un 80, i el 20% de
l’aval que li va donar el govern li ha servit per poder adquirir
el seu primer habitatge. Per tant, aquests 1.200, enfront de les
ajudes al lloguer de la Sra. Trujillo, les quals també són molt
importants, però hem de reconèixer i hem de veure les xifres,
evidentment, el que volia la gent. Però se li ha de reconèixer el
mèrit o no, és igual, almenys reconèixer que 1.200 joves a les
Illes Balears, gràcies a la Hipoteca Jove que es va implantar la
legislatura passada, tenen el seu primer habitatge, que és una
cosa molt important a la vida d’una persona. Si tant els costa
reconèixer això, i que nosaltres vàrem intentar millorar un
poquet més el producte; vàrem aconseguir reduir el tipus
d’interès un poquet i vàrem introduir una via d’assegurança en
el tema de la desocupació.

I si vostès ho milloren més els felicitaré, sense cap
problema, només faltaria. Crec que és un tema on, ja li dic,
nosaltres procurarem no fer la demagògia que ens vàrem trobar
a l’anterior legislatura, jo intentaré no fer aquest tipus
d’oposició en un tema com és l’habitatge.

Sí que, evidentment, li dic que de moment som a un període
de molta inconcreció del que es vol fer, es diuen unes coses,
després no es diuen, es fa marxa enrera; vostè diu que ara
sempre ha mantengut que primer és l’urbà i l’urbanitzable i la
resta seria un cop esgotat aquest tipus de sòl? Idò bé, no es va
transmetre així als mitjans de comunicació; en els mitjans de
comunicació va sortir que directament es faria aquesta
construcció en sòl rústic. Bé, almenys va sortir així en els
mitjans de comunicació, així es va interpretar i ara doncs hi ha
una altra línia la qual evidentment podem estudiar, però primer
esgotant l’urbà i l’urbanitzable, el qual, per cert, si és aquest sòl
que ara cerca l’IBAVI, si em pot contestar al tema del concurs
que jo crec que hauria de fer l’Institut Balear de l’Habitatge.

Del tema dels habitants per hectàrea, vostè ha posat
exemples i podríem dir per què no ha posat Pollença,
evidentment; perquè clar, és que pareix un poc, no, si volem
parlar en nom propi doncs podem parlar en nom propi i
evidentment no em dirà que Pollença té un creixement ordenat,
del que hauria de ser, perquè crec que podríem parlar de
cadascun dels municipis. Però jo crec que aquest no és el tema,
nosaltres el que hem dit és que estam fent un canvi de la
política territorial que fins ara, per unanimitat més o menys de
tots els partits polítics, s’ha mantingut que havia de ser el
model de creixement, i ara volem donar un gir totalment
canviant i dir que s’ha d’augmentar aquesta densitat per
hectàrea. Bé, nosaltres, li dic, ho podem estudiar, veurem amb
quins termes venen.

Ens preocupen les infraestructures, si estan preparades
determinades barriades de Palma, jo supòs que parlam, perquè
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creixin alçades, parlam de nuclis de població i no de cascs
antics de pobles normals i corrents, i per tant ens preocupa si
determinades barriades poden tenir les infraestructures
adequades per fer aquest augment de densitat; si això està
previst, si no està previst. I ens preocupa també, des del nostre
punt de vista, el que pot ser una invasió competencial dels
consells insulars, la qual cosa crec que és competència dels
consells insulars determinar aquesta densitat per hectàrea, si es
farà o no via modificació del Pla territorial de Mallorca o de
Menorca o d’Eivissa i Formentera, o si es farà via llei, que
nosaltres, ja li dic, crec que dubtam de la seva competència per
fer-ho.

Del tema de les ajudes, l’únic que sé és que dels 7 milions
d’euros que hi havia, havíem d’afegir molts de doblers per
pagar tots els expedients, anar conforme, o sigui que la gent
cobràs quan tocàs, que no hi hagués retards, que no hi hagués
queixes, vàrem fer molt d’esforç a la conselleria i aquesta
partida sempre s’havia d’ampliar. Per tant, el que li dic és que
amb 3 milions d’euros vostè no arribarà ni al mes de febrer i
per tant no arriba ni al mes de febrer, doncs són temes de gestió
complicada, comptable, que al final pot repercutir en els
ciutadans i, si a més, per primera vegada tenim una Conselleria
d’Habitatge, creim que en aquest sentit i sabent que s’han de
gastar es faria un esforç pressupostari.

I pel que fa a la supressió de barreres arquitectòniques, és
ver que no es va fer a l’anterior legislatura aquest esforç, vàrem
haver de fer molt d’esforç en moltes infraestructures, en molts
temes; vàrem tenir una convocatòria oberta, és ver, d’una
quantia molt inferior. Però també li dic que ens preocupa que
els ajuntaments, malgrat els obrin una línia d’ajuda doncs
siguin, obtinguin la capacitat suficient per executar aquests
projectes de supressió de barreres arquitectòniques. Crec que
per ventura la gestió més directa del govern pot ser més
important que obrint aquestes subvencions i pareix que, ens
preocupa que al final es gasti, perquè al final l’execució
pressupostària és important.

I per acabar, el tema de carreteres, dues coses: evidentment
que hi ha complementàries i liquidacions pendents perquè
vàrem fer 16 carreteres i quan un govern fa 16 carreteres,
infraestructures viàries molt necessàries, evidentment queden
molts d’actes pendents. Jo no crec que, vostès varen fer a la
legislatura del pacte de progrés una única obra, el tren de
Manacor, en què vostès poden veure el nombre de
complementàries i modificats que hi ha, i jo li dic que en aquest
sentit crec que els expedients de carreteres doncs no tenen ni
aquest nombre de modificats ni aquest nombre de
complementàries, però és ver que es varen fer moltíssimes
carreteres, hi ha aquesta xifra per pagar, perquè és el tràmit
natural de l’expedient, no per altra cosa, perquè l’esforç
pressupostari el vàrem fer.

I en matèria d’expropiacions, li dic i li repetesc, o sigui,
estic molt contenta que es vagin pagant les coses, però ens
preocupa que la partida, encara que sigui ampliable no sigui
suficient, perquè no només temes d’Eivissa, sinó a Mallorca i
a Menorca queda moltíssim per pagar. Vostè em garantirà que
es pagarà i que la gent cobrarà? Doncs, nosaltres hi estarem
d’acord, però vàrem fer un esforç molt important, crec que no
es pot negar al govern anterior l’esforç que va fer en

expropiacions i en el pagament, que a tota la gent se li ocupàs
el terreny però tingués la seva indemnització corresponent, i
per tant crec que aquests expedients s’han de liquidar
correctament. Si vostè ens diu que s’ampliarà aquesta partida
i es pagaran, doncs evidentment el creuré i esperarem i veurem
aquesta execució pressupostària.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Per contestar, té la paraula el
Sr. Carbonero, i tanca la qüestió.

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

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Cabrer, crec que el
debat més o menys l’anam centrant; és a dir, vostè reconeix
que, efectivament, de les 3.000 i busques hipoteques joves o les
5.000 i busques que volien fer, doncs 1.200, molt bé. D’acord,
1.200 se’n varen fer, i 1.200 ciutadans que s’hi varen acollir i
que esperem que siguin més els que es puguin acollir a la
fórmula millorada que nosaltres proposarem.

En el tema de les possibles mesures en matèria d’habitatge,
miri, jo puc ser culpable, tal vegada, per omissió, però no
perquè hagi fet declaracions quan encara s’estan negociant
determinades mesures; és a dir, crec que les mesures s’han de
poder presentar als diferents grups que les han de donar suport,
s’han de poder, lògicament al Govern, s’han de poder estudiar
i després, una vegada que es tenguin i es tenguin mesurades i
estudiades, després es podran explicar. Em sap greu, però no
puc anar més enllà del que ja sempre he dit i que sé que ha estat
qualque pic mal interpretat, però haurà vist que jo, de manera
prudent, he estat silenciós, he estat callat fins al moment que
això tengui carta de naturalesa; després en podrem parlar i és
possible que no hi estiguem d’acord, però també és possible
que sí.

I a Pollença, ja!, jo som arquitecte municipal de Pollença,
ja sé que ho ha dit per això, però jo no he fet el Pla general de
Pollença; escolti, no el vaig fer jo el Pla general de Pollença, sí
em puc responsabilitzar del Pla especial de reforma interior, i
oi que li agrada el centre històric de Pollença! Oi que li agrada
el centre històric d’Alcúdia! Els agrada, o no? O tampoc? Sí?
D’acord.

Infraestructures, en el cas que es densifiqui, doncs parlam
de sòl urbà sense consolidar; lògicament, en el sòl urbà
consolidat no hi entrarem, el sòl urbà sense consolidar no té les
infraestructures, per definició, les infraestructures hauran de
respondre a aquell tipus de densitats que s’hi vulguin implantar.

Sí que és ver que vostès havien d’afegir molts de doblers als
7 milions teòrics, els quals ja els ho he rebaixat en 4 milions
que vostè tenia, però no s’entesti a explicar una vegada i una
altra que nosaltres només hem posat 3,6, nosaltres hem posat
8,2, perquè volem rehabilitar els barris, i dins aquests 8,2 hi ha
els barris i nosaltres volem dur una política de rehabilitació
molt seriosa i molt a fons. Per tant, no són 3,6, són 8,2, els
quals no bastaran, però aquesta partida enguany no només és
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ampliable per a particulars, com ho era en el seu cas, és
ampliable per a tothom, per a particulars, però també per a
entitats, per a ajuntaments i, a més, és incorporable, per tant
amb aquesta partida nosaltres, lògicament, no sé si el mes de
febrer, tant de bo el mes de febrer l’haguem d’ampliar ja i
comencem a fer feina.

Res més, moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. En torn en contra, té la
paraula el Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Des del nostre punt de vista el pressupost d’aquesta
conselleria experimenta una pujada notable, des del punt de
vista global, i també pel que fa a inversions, a subvencions i a
la compra de sòl, en aquest darrer apartat un 40%. Aquest
pressupost nosaltres entenem que juntament amb la
corresponent regulació normativa, la qual es desenvoluparà al
llarg de la legislatura, és el reflex de la prioritat que té aquest
govern respecte d’una de les preocupacions fonamentals dels
ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes, que és l’habitatge. I en
aquest pressupost, aquest problema s’afronta des dels diversos
vessants: rehabilitació, ocupació d’habitatges buits, construcció
d’habitatges a preus assequibles per a lloguer i compra, ajudes
econòmiques, etcètera.

Aquestes xifres cobren més importància si tenim en compte
el deute heretat, no només en termes financers, sinó també pel
que fa a la inexistència d’una reserva de sòl públic, i les
dificultats per elaborar el pressupost.

Pel que fa a Obres Públiques, sabem que amb aquest
pressupost es podrà fer front al final de les autovies, amb
criteris de mesura; el pagament dels expropiats i la realització
de les auditories, entre d’altres actuacions.

En conseqüència, el nostre grup donarà suport al pressupost
de la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques, així com a
l’IBAVI, i per tant no estam d’acord amb l’esmena a la totalitat
presentada pel Grup Parlamentari Popular, que la trobam sense
fonament.

Per cert, entenem que la justificació de l’esmena a la
totalitat que es fa en aquest debat, com ha fet vostè, Sra.
Cabrer, però demanaríem almenys correcció semàntica, tal
vegada és deformació professional, correcció semàntica en la
seva formulació, ho dic perquè això de posar que acompleix els
objectius que necessiten els ciutadans de les Illes Balears, jo no
ho entenc; jo crec que els ciutadans no necessiten objectius,
necessiten altres coses, però els objectius que necessiten els
ciutadans, simplement des d’un punt de vista semàntic, crec que
és una, és que és incorrecte, crec que no té ni cap ni peus.

Bé, passem ara a les esmenes parcials. Pel que fa a l’esmena
del Sr. Mayans, li direm que no l’acceptarem, perquè
consideram que això, i ho ha ratificat avui el conseller, que
demana ja està considerat dins el pressupost de l’IBAVI. A

més, hi ha hagut manifestacions públiques i primeres gestions
del conseller en aquest sentit, vull recordar una notícia del 26
de setembre, en què el Sr. Conseller va visitar Formentera i va
tenir una entrevista amb el president del Consell, per parlar de
futurs HPO a Sant Ferran.

De manera general i en relació a les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Popular, ens trobam i aquest és el segon
cas, amb allò que hem batejat abans com la síndrome de
l’exconsellera. En aquest cas la Sra. Cabrer, davant la
impossibilitat de poder fer el pressupost, ho intenta reformular
amb modificacions que afecten, així un poc per damunt, a
gairebé més del 70% del total del pressupost. Mirades
detingudament l’única cosa que fa amb les esmenes que
presenta és agafar partides totals, repartir-les geogràficament,
o bé concretar actuacions, feina que nosaltres entenem que a
qui correspon és al Sr. Conseller i al seu equip.

A la comissió nosaltres vàrem explicar els principals
arguments pels quals nosaltres rebutjàvem les esmenes i ara
tractarem d’explicar amb més detall les nostres raons. Farem
una divisió en matèria d’habitatge i en matèria d’obres
públiques, però serem breus, no es preocupin.

Pel que fa a matèria d’habitatge parlaríem de 3 grups. En
primer lloc les esmenes sobre eliminació de barreres
arquitectòniques, la 3490 i la 3493, a les diferents illes i en
relació a edificis del Govern i també per colAlaborar amb
ajuntaments d’Eivissa, Mallorca, Menorca i Consell de
Formentera, la 3488, 3489, 3499 i 3500. Bé, l’eliminació de
barreres arquitectòniques és una de les actuacions previstes per
la conselleria i a més, està dotada pressupostàriament i
nosaltres entenem que les assignacions de partides concretes a
cada actuació territorial i institucional és decisió del Govern.
En aquest sentit hi ha una decisió del Govern, per exemple, que
és començar aquesta eliminació per l’illa de Formentera. Pel
que fa a les ajudes a domicilis particulars, aquestes ja estan
contemplades. I en relació als establiments comercials, la 3526,
nosaltres pensam que no és competència d’aquesta conselleria.

En segon lloc hi ha un seguit d’esmenes referides a
protecció del patrimoni de diferents municipis i que pensam
que és innecessària, atès que ja està prevista en el pressupost,
així com la referida al barri de Sa Penya, ajuts en habitatge,
reactivació de barris, ocupació d’habitatges buits, promoció i
nou codi tècnic d’edificació, o estudi d’ocupació de sòl.

I finalment hi hauria aquelles esmenes que inclouen
promocions de nous habitatges protegits a les diferents illes, bé
en règim de venda, o de lloguer i a compra de sòl. Pensam
també que aquestes s’haurien de retirar perquè ja estan
consignades en els pressuposts i com deia abans, el que fan és
simplement repartir-les territorialment o per tipus d’inversió.
Nosaltres confiam en què la conselleria ho farà, farà
correctament aquest repartiment. I a més, si tenim en compte la
política d’habitatge que va fer vostès en relació a habitatges
protegits, de moment li donam la confiança a aquest Govern
per comparació.

Finalment en matèria d’obres públiques, entenem que tal
vegada tingui vostè un poc de ressaca de febre constructora de
la darrera legislatura i això li du a no tenir cap emperò en ficar-
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se en competències que són municipals i insulars. És als
ajuntaments i consells a qui correspon dur a terme totes
aquestes actuacions que vostè recull en aquestes esmenes i que
per tant, no li votarem a favor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, ha
resultat que l’esmena s’ha dividit en dos grups, una
d’apreciació de política general i una altra d’allò que és
pròpiament el debat de pressuposts. Clar, nosaltres pensàvem
que ens centraríem en el tema pressuposts. En el tema
pressuposts el nostre grup no donarà suport a les esmenes
presentades en el cas de Formentera, perquè efectivament, hi ha
partides més generals per fer aquestes promocions d’habitatges,
en el cas de tot el grup d’esmenes relatives a carreteres perquè,
efectivament hi ha, diguem-ho així, una voluntat d’assumpció
de competències dels consells insulars i dels ajuntaments que
no corresponen a la conselleria. 

En el cas del codi tècnic de l’edificació, esmena relativa a
aquest codi tècnic de l’edificació, entenem que la partida és
més que suficient per fer front al repte plantejat per la partida
pressupostària. Igual passa en el tema de barreres
arquitectòniques. Vostè mateix reconeix a la seva intervenció
que en aquests pressuposts hi ha un esforç important en matèria
de barreres arquitectòniques, però a la vegada presenten tot un
seguit d’esmenes sobre aquesta matèria. Evidentment,
consideram que l’esforç que s’ha fet amb aquesta partida de 3
milions d’euros és suficient per afrontar els temes més urgents
en matèria de supressió de barreres arquitectòniques.

El mateix podríem dir en matèria de protecció del
patrimoni, esmena relativa al barri de Sa Penya. Hi ha un
conveni del ministeri i per tant, també hi ha unes previsions
fetes en relació a aquesta qüestió.

En matèria de mesures per afavorir l’accés a l’habitatge,
efectivament hi ha en els pressuposts partides molt atractives i
amb molta voluntat d’incidir i avançar en aquesta qüestió. La
compra de sòl, un increment del 40%, ja s’ha dit, el tema de
Son Busquets que vostè comentava. Tot això són decisions i
accions que avancen en aquesta línia. Igual que la política del
lloguer, igual que tot el tema d’ajudes a les hipoteques i
aquestes noves mesures que ens anuncien per part del conseller.
Bé, això en relació als pressuposts.

En relació a allò que s’ha convertit en un debat de política
general. També des del nostre grup parlamentari voldríem fer
tres comentaris molt breus. En relació al Ministeri de
l’Habitatge, ja que n’ha parlat de la seva funció, des del nostre
grup manifestar que el que trobam és que aquest ministeri no
hauria d’existir perquè habitatge és una competència de les
comunitats autònomes i per tant, en tot cas els recursos del
Govern central haurien d’haver estat transferits a les comunitats

autònomes perquè fossin aquestes l’administració competent i
que tirés endavant les mesures pertinents per afavorir l’accés a
l’habitatge amb aquests recursos econòmics.

En relació al model urbanístic per aconseguir habitatge
públic. No és un tema fàcil, el conseller està elaborant una llei,
una llei que lògicament vendrà en el debat i que se’n parlarà en
el seu moment en aquest Parlament. Aquesta possibilitat de
l’augment de densitat no sé fins a quin punt serà un canvi del
model urbanístic, com vostè ens anuncia, això ho veurem quan
discutim la llei. El que sí volem deixar clar és que el Pla
territorial, en principi no és el gran..., almenys el Pla Territorial
de Mallorca, culpable o el gran protagonista en la fixació de les
densitats. De fet, el Pla Territorial de Mallorca el que fa és
recollir, xerr de memòria, les densitats que vénen a les
Directrius d’Ordenació Territorial, a una llei, i el que fa és
remetre la fixació d’aquestes densitats en el planejament
municipal, que és efectivament el gran protagonista de la
regulació urbanística. Lògicament des del nostre grup deixar
constància que tan el Pla territorial, com la diversa normativa
que s’ha dictant amb el suport d’Unió Mallorquina és una
aposta per la ciutat compacte i amb això coincidim amb el
conseller i de fet, crec que és la filosofia que hi ha en tota
aquesta normativa que s’ha dictat i la que vendrà i que
lògicament estudiarem, debatrem i intentarem millorar en la
mesura del que sigui possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel BLOC per Mallorca i PSM
té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Respecte l’esmena a la totalitat, nosaltres no compartim que no
compleixi els objectius que necessiten els ciutadans, tal com
diu la justificació i com ja estat glossat amb enginy i encert per
part de la representant d’Eivissa pel Canvi. Per a nosaltres sí
que reflecteixen una cosa que és l’aposta d’aquesta conselleria
per fer de l’habitatge una prioritat i nosaltres pensam que això
és un signe d’identitat i una característica d’un govern
progressista. Allò que s’hauria de dedicar a l’habitatge sempre
hauria de ser més, els recursos sempre són escassos i
especialment en aquest terreny els recursos sempre ens
semblaran escassos respecte les necessitats. Però jo crec que en
aquest marc d’escassesa crònica respecte les necessitats,
aquests pressuposts d’habitatge sí que signifiquen una aposta
per fer-ne una prioritat i per destinar-hi allò que s’ha d’esperar
per part d’un govern progressista.

Respecte les esmenes concretes i passant al debat de
globalitat, a mi m’ha cridat l’atenció per començar amb algunes
que han donat lloc a intervencions en aquest debat, que fa
referència a la necessitat de destinar alguns doblers a uns
estudis sobre sòl rústic per evitar la construcció d’habitatges en
sòl rústic. Respecte tota aquesta qüestió i a la qual ja s’ha
referit el portaveu anterior, nosaltres celebram que es pugui
arribar a un consens, sembla ser, entre tots sobre la prelació que
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hi ha d’haver entre sòl urbà, sòl urbanitzable després i sòl rústic
respecte allà on s’han d’ubicar possibles habitatges socials de
nova construcció. Com també sembla que avançam cap un
consens respecte a quines àrees han de ser objecte de protecció
a Mallorca, Menorca i Eivissa. De totes maneres nosaltres ens
demanam una cosa, ens demanam si el Partit Popular a la
legislatura anterior, abans de fer les autovies en què omplí el
mapa de Mallorca i d’Eivissa, va fer un estudi previ sobre
mobilitat per evitar la construcció de tantes hectàrees d’asfalt
en noves autovies. Si hagués fet un estudi previ hagués arribat
a altres solucions de mobilitat que hagués evitat aquesta
excessiva proliferació de carrils i dobles via amb les noves
autopistes.

També i parlant d’aquests temes, hi ha una esmena que fa
referència a indemnitzacions que es puguin generar per les
noves proteccions. Crec que ja ho varen comentar a la
comissió, les indemnitzacions ja veurem què arribarà, en tot cas
ara no sabem ni en quin moment arribaran ni la quantitat que
suposaran. Per tant, en el moment que hi hagi indemnitzacions
ja en parlaríem.

Competència en carreteres. Efectivament, aquesta
conselleria té unes competències en carreteres que són
residuals, es tracta bàsicament d’arreglar bona part d’allò que
es va destrossar a l’illa de Mallorca i que ja té més poca solució
a l’illa d’Eivissa, encara s’ha pogut arreglar alguna altra cosa.
Però que hi hagi aquestes competències residuals que s’han de
dedicar a reparar coses de difícil reparació, crec que no
justifica que s’esmeni per tot un seguit d’actuacions en camins
i en carreteres, que no són de competència pròpia d’aquesta
conselleria. Igual quan fa referència a camins i carrers pertoca
als ajuntaments, allò que fa referència a carreteres pertoca als
consells insulars.

Respecte la qüestió de barreres arquitectòniques. Jo crec
que tal com estan plantejades les esmenes del Partit Popular el
que fan és reconèixer que hi ha hagut un gran esforç perquè
l’únic que fan és distribuir geogràficament aquelles partides
que es preveuen i nosaltres pensam que les esmenes no les han
de distribuir geogràficament. Per exemple si hi ha 3 milions
d’euros destinats a eliminar barreres arquitectòniques dels
edificis del Govern, jo crec que el Govern és el que sabrà,
després dels estudis que hagi fet, quan ha d’anar a Mallorca, o
a Menorca, o a Eivissa o Formentera i no ho hem de determinar
mitjançant esmenes d’adscripció. Jo crec que ens hauríem de
justificar molt que allò que s’ha de destinar a Formentera sigui
el mateix que s’ha de destinar a Menorca i a Eivissa,
suposadament el Govern deu tenir més edificis a Menorca i a
Eivissa que a Formentera. 

Un argument semblant pel que fa a les subvencions als
ajuntaments. Subvencions als ajuntaments per eliminació de
barreres arquitectòniques hi haurà una convocatòria de
subvencions als ajuntaments i la resolució d’aquesta
convocatòria serà la que determinarà quan va a una illa, quan
va a un ajuntament. La convocatòria ja ho resoldrà.

Altres esmenes el que fan és proposar coses que ja es fan,
ja estan previstes fer-se. Ja s’ha parlat aquí de la qüestió de
rehabilitació de barris. 

I en la qüestió d’altres inversions d’IBAVI. Jo només
indicaria que l’IBAVI té un important capítol d’inversions
previstes, de 37 milions d’euros i que mitjançant aquests 37
milions d’euros ja farà actuacions, tan en nou habitatges,
rehabilitacions, actuacions per afavorir el lloguer, adquisició de
sòl. Per tant, nosaltres posam la nostra confiança en què sigui
el Govern el que ho faci i no fer-ho a través d’aquestes
esmenes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Socialista té
la paraula el seu portaveu.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, en primer lloc el vull felicitar, ha posat vostè de
manifest aquí que aquest Govern té noves sensibilitats, té noves
solucions i aporta noves polítiques en aquesta cambra. El Partit
Popular ha presentat dues esmenes a la totalitat en aquesta
secció, una al pressuposts generals i l’altra a l’IBAVI. Totes
dues però amb la mateixa justificació general, típica i tòpica
que “no compleix amb els objectius que necessiten els
ciutadans de les Illes Balears”. Reproduesc l’error semàntic. 

Jo em deman si l’exconsellera pensa que els seus
pressuposts complien aquests objectius que necessitaven els
ciutadans, perquè crec que en temes d’habitatge és obvi que
durant massa anys açò no ha estat així. Duim massa a les Illes
Balears sense complir aquests objectius que necessiten els
ciutadans i és per açò que l’habitatge és un dels principals
problemes que apareixen a totes les enquestes. Es tracta d’un
problema molt greu que s’ha fet terriblement gros per a moltes
persones, tan gros que s’ha fet inassumible i per tant, crea
frustració i trunca els objectius vitals de molts de ciutadans,
especialment els joves. No tengui cap dubte que resoldre aquest
problema és una absoluta prioritat d’aquest Govern i dels grups
que li donen suport.

Jo havia preparat una intervenció de rebuig a les esmenes a
la totalitat, per tant, de suport a l’acció pressupostària del
Govern, però he de reconèixer que l’he canviada i ho he fet
avui matí quan he escoltat la intervenció del nostre portaveu,
Sr. Diéguez, a la secció 11 de Presidència, quan ha explicat
perfectament que hi ha dos tipus d’esmenes a la totalitat, les
que estan justificades per un cap, i les que es fan per inèrcia per
l’altre. No repetiré arguments perquè ja els ha exposat
perfectament i jo no el podria superar ni claredat ni en
contundència, però sí vull dir que aquestes dues esmenes
compleixen perfectament el perfil que ens ha descrit el nostre
portaveu, esmenes presentades per tradició pre-nadalenca. Ho
deix aquí i don per reproduïts arguments, ja han estat repetits
en varies sessions en el mateix sentit.

No podem per tant, acceptar les esmenes a la totalitat per
ser genèriques i sense cap tipus de fonamentació. No s’indica
ni s’ha argumentat quins són els objectius ni quins són els
criteris substancialment diferents que els justifiquen. Per tant,
no permeten ni una presa en consideració. Nosaltres pensam
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que el pressupost d’aquesta secció dóna compliment als
objectius i funcions que té encomanat, almenys molt millor del
que s’ha vingut fent fins ara en aquesta comunitat. Ha quedat
clar també que açò és reconegut pel propi Partit Popular. Ara
bé, és evident també que estam d’acord en què per satisfer les
necessitats dels ciutadans de les Illes Balears en matèria
d’habitatge caldria una dotació pressupostària molt més
elevada. Açò també ha quedat clar a totes i cada una de les
seccions que s’han duit aquí a debat. 

Però també és evident que el nivell d’endeutament i
principalment, l’absoluta manca de sòl públic per a la
construcció d’habitatges deixat per l’anterior Govern del Partit
Popular no permet un pressupost més adient. Creim que el
Govern fa un gran esforç i fa el que pot. També que
s’utilitzaran, com vostè ha posat de manifest i ha explicat amb
una claredat meridiana que s’utilitzaran altres eines no
pressupostàries per tal de donar resposta a les necessitats
d’habitatges que tenen molts dels nostres ciutadans.

Ara passant a la globalitat, hi ha un primer bloc d’esmenes
presentades pel Partit Popular sobre eliminació de barreres
arquitectòniques a edificis del Govern i d’ajudes als
ajuntaments de les illes per a la supressió de barreres
arquitectòniques. Lament repetir arguments, però reiterar que
el Partit Popular sols proposa un repartiment, ja pre-fixat
pressupostàriament d’1,5 milions d’euros a Mallorca i 0,5
milions per a la resta d’illes, Menorca, Eivissa i l’estimada illa
de Formentera que un dia hauré de visitar, no la conec, més que
res per la curiositat de com s’encaixaran certes coses. Quant als
edificis del Govern, es rebutja perquè s’hi destina una
important dotació, reconeguda aquí de 3 milions d’euros i que
es distribuirà segons les necessitats de cada illa, que es
desprengui també dels pertinents estudis. I quant a les ajudes
als ajuntaments també es rebutja ja que es farà per convocatòria
pública i amb una partida de 2.633.000 euros, dels quals
1.580.000 són per al 2008 i la resta per al 2009.

Hi ha un segon bloc d’esmenes referents a l’IBAVI, 12 del
Partit Popular i 1 d’AIPF. Una vegada més, el Partit Popular
només proposa un repartiment per illes, per tipologia
d’habitatges i fins i tot, un repartiment per a aquelles que han
d’anar destinades a habitatge i les que han d’anar destinades a
lloguer. Pretenen pre-fixar una distribució per illes dels imposts
destinats fins i tot a rehabilitació o els que han d’anar destinats
a adquisició de sòl urbà o urbanitzable per a nous habitatges.
Evidentment les rebutjam totes, ja que com s’ha dit aquí
l’IBAVI té un pressupost per a inversions de 37 milions
d’euros i és evident que es farà un repartiment per illes, per
tipologia, per tipus d’habitatge, en la mesura de les possibilitats
d’aquest institut. Aquest repartiment, no hi pos cap dubte,
dependrà no de qüestions polítiques o de favoritismes, sinó de
les aportacions que siguin capaces de fer cada illa, o cada
municipi. 

I una cosa que crec que ja ha quedat clara, però ho vull
reiterar. Aquí hi ha un mandat clar dels partits que li donen
suport, un mandat clar del nostre President, fer un gran esforç
en la promoció pública d’habitatges. Hi ha una voluntat política
clara de començar a donar un tractament, el tractament que es
mereix aquest problema, problema que deixa en una situació
d’exclusió social a massa persones, com ja he dit,

principalment joves. Estam a la cua dels que estan a la cua i ja
és hora de començar a posar solucions efectives per tal de
solucionar aquest problema.

Un tercer bloc d’esmenes, allà on el Partit Popular proposa
la promoció i difusió del nou codi tècnic d’edificació, estudis
sobre l’ocupació del sòl per tal d’evitar construccions en rústic.
Tothom en aquesta cambra i la ciutadania en general felicita les
noves sensibilitats de l’únic partit a l’oposició i proposa també
campanyes de sensibilització per treure habitatges buits en el
mercat. No donam suport a aquest bloc de propostes, ja que són
campanyes previstes pressupostàriament i que es pensen dur a
terme.

Hi ha també un quart bloc d’esmenes, referides totes elles
a les infraestructures bàsiques i la xarxa viària. Una primera és
la de subvencionar el Pla 10 de carreteres municipals, pla que
està en vigor, pla que té uns convenis signats i pla que té una
dotació pressupostària corresponent. I l’altre llistat d’esmenes,
que són propostes d’inversió no les repetiré perquè ja han estat
totes elles esmentades, moltes d’elles per cert iniciades o a punt
d’iniciar-se, seran executades, però evidentment aquestes
esmenes seran rebutjades per dos motius fonamentals, per una
qüestió de legalitat i per una qüestió de respecte institucional.
Consells insulars i ajuntaments són els que tenen les
competències i els que han de prioritzar i dissenyar aquestes
inversions. Per tant, conforme la Llei 16/2001, o 5/1999,
aquestes esmenes envaeixen de ple les competències pròpies de
consells insulars i ajuntaments. Per açò no les donarem suport.

I ja per acabar hi ha un bloc de 7 esmenes diferents,
reactivació de barris, vostè ja ho ha defensat perfectament. Ha
posat de manifest l’important increment que hi ha a totes
aquestes ajudes de rehabilitació, ajudes a la protecció de
patrimoni, tema de rehabilitació del barri de Sa Penya
d’Eivissa, construcció de l’Ajuntament d’Es Migjorn, supòs
que inclou la bandera que tan nerviós té al seu batle, etcètera.
Un seguit d’esmenes amb propostes totes elles millorades per
aquest Govern respecte allò que venia fent l’anterior. En
definitiva, el Grup Socialista no dóna suport ni a les esmenes
a la totalitat presentades pel Partit Popular ni a cap de les
esmenes parcials pels motius aquí expressats.

Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica pel Grup Mixt
intervé...

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sra. Presidenta, no li toca la rèplica al Partit Popular i a
AIPF.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Grup Mixt-AIPF. No vol intervenir, perfecte. El Grup
Parlamentari Popular, Sra. Cabrer té la paraula per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Lamentam profundament que cap esmena de totes les esmenes
parcials que eren un gruix important hagin estat rebutjades en
un tema de gran sensibilitat com és el tema de l’habitatge.
Efectivament, des del Grup Parlamentari Popular el que hem
intentat és fer feina com a diputats que som, presentar aquestes
esmenes, millorar el pressupost i lamentar que cap esmena
pugui ser acceptada perquè crec que mereixerien un esforç per
part de tots els grups parlamentaris. 

Pel que fa a l’esmena a la totalitat. Jo crec que he deixat ben
clar que no era tan referida al nombres de la conselleria, hi ha
una continuïtat i sí en el canvi la filosofia que es vol aplicar i
que en aquests moments ja he manifestat que està molt
inconcreta, però en temes que s’han plantejat en els mitjans de
comunicacions i evidentment nosaltres no compartim, almenys
trobam un poc perillosos. Xerrar de canvi de model territorial,
quant a possible construcció en sòl rústic, quant a densitats, la
possible invasió de competències als consells insulars, tant que
parlen d’invasió de competències en matèria de carreteres, no
els preocupa gens ni mica quan parlam d’una llei que pot
alterar totes les modificacions dels plans territorials, temes de
construcció en sòl rústic, jo crec que justifica per si sola que es
pugui presentar aquesta esmena a la totalitat, perquè parlam de
temes tan importants com és un possible canvi d’un model
territorial que duim anys defensant precisament dins aquest
parlament.

Pel que fa al tema de carreteres, simplement les esmenes fan
referència al compliment d’un pla, el Pla de vehicles no
motoritzats, la gran majoria, he de recordar que a l’anterior
legislatura, precisament a la representant d’Els Verds aquí, al
Parlament, era un tema que li preocupava moltíssim, veim que
en aquests moments la construcció de carrils bici i donar
compliment en general al Pla de vehicles no motoritzats no és
una prioritat. Sí que en aquest aspectes ens parlen d’invasió de
competències que, evidentment, no compartim, perquè
subvencionar als consells insulars o als ajuntaments que ja
manifesten que no tenen doblers, perquè precisament els hem
de pagar la seva part del conveni de carreteres amb l’Estat, és
evident que no podran fer front i a complir aquest pla de
vehicles no motoritzats ni a millorar carreteres municipals, per
tant parlam d’una evidència que manifesta el mateix pressupost,
que els consells insulars no tenen doblers per complir la seva
competència en matèria de carreteres, perquè la Llei de
transferències de carreteres és una molt mala llei per als
consells insulars, per tant si el mateix pressupost posa aquesta
evidència de manifest, que vostès diguin que els consells
insulars o els ajuntaments finançaran totes aquestes actuacions
és una incongruència que vostès saben que simplement no es
faran aquestes actuacions i, per tant, són temes que ja no tenen
interès d’aquesta cambra que es desenvolupin. I en aquest sentit
ho lamentam.

Evidentment, tota la construcció de carreteres, de carrils
bici, etc., que es va fer a l’anterior legislatura, i amb això

contest el Sr. Llauger, clar que obeïa a uns estudis, el Pla de
carreteres, suficientment estudiat, suficients estudis hi ha
perquè vostè sàpiga el que és un pla de carreteres, el que va
costar aprovar el Pla de carreteres de l’any 98 que, per cert, ara
li toca revisió, dins aquesta legislatura, justifica totes les
inversions que s’executen en compliment d’aquest pla de
carreteres.

En definitiva, ja dic, lamentam que no s’hagi acceptat cap
d’aquestes esmenes, lamentam que el Sr. Carretero no hagi
estat a Formentera, jo li recoman que hi vagi, s’enamorarà,
sense cap dubte, de l’illa de Formentera i, per tant, crec que
vostè, com a diputat, hauria de conèixer totes les illes. Però, en
definitiva, ja dic, l’únic que preteníem era millorar aquest
pressupost en un tema tan important com és l’habitatge.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

(Aplaudiments)

Passaríem ara al torn de contrarèpliques. Té la paraula pel
Grup Parlamentari Mixt Eivissa pel Canvi la Sra. Suárez per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, un parell
d’observacions. En primer lloc, Sra. Cabrer, nosaltres no hem
parlat ni de sòl rústic ni d’altres temes, perquè aquest és un
debat de pressuposts i aquest altre debat, quan surti, ja tendrem
oportunitat de parlar-ne, avui se suposa que som al debat de
pressuposts.

En segon lloc, li volia donar la raó respecte d’una frase que
ha pronunciat vostè, crec que l’he copiada literalment, vostè va
dir que la legislatura passada havien fet un gran esforç en
expropiacions, va tenir uns segons de dubte i va afegir, també
pagant expropiacions. De la primera part n’estic molt segona i
de la segona tinc molts dubtes.

I després volia deixar aquest torn per parlar de dues
esmenes, una referida a Menorca. Vostè l’altre dia en una
proposició no de llei que parlava de passos a nivell va comentar
que s’estranyava de la meva preocupació sobre el ferrocarril de
Mallorca, la veritat és que em preocupo del ferrocarril de
Mallorca, de les aigües de Menorca i de qualsevol tema que té
a veure amb les Illes Balears perquè jo som diputada de les
Illes Balears i, per tant, també em preocupa el que passa a
Menorca. Dic això perquè en una de les seves esmenes,
concretament la 3801, vostès demanen 3 milions d’euros per
poder construir tercers carrils a la carretera general de l’illa de
Menorca. Bé, jo també conec gent a Menorca, conec quina és
la sensibilitat a Menorca en relació amb les carreteres i li vull
contar què és el que jo he sentit en relació amb aquest tercer
carril. Crec recordar que el seu partit a Menorca, en un primer
moment, parlaven que farien desdoblaments, després, segons el
que anava passant a Eivissa, deien que desdoblaments però no
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com els d’Eivissa, i ara ja s’han passat al tercer carril. Jo li dic
que votaré en contra d’aquesta esmena, perquè esper que,
almenys pel que em diuen a mi els menorquins, no necessiten
un tercer carril a la carretera general, sinó en qualsevol cas
algunes actuacions puntuals en aquesta carretera general. La
pena és que aquesta rectificació que han fet vostès no
l’haguessin fet també a Eivissa.

I després, en darrer lloc, voldria parlar de l’esmena 3497,
justament aquesta que vostè diu referida als carrils bici, bé jo
tinc els meus dubtes sobre si aquests carrils bici són
competència d’aquesta conselleria, crec que més aviat li tocaria
a la Conselleria de Turisme, però el que sí tenc clar és que si el
que proposa és continuar amb la seva política de carrils bici, jo
quasi preferesc que no, perquè a Eivissa, que jo sàpiga no han
fet ni un sol carril bici, per tant jo el que preferesc és que
aquesta conselleria impulsi realment aquests carrils bici i no
continuï amb la política que van fer vostès.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina ... no volen intervenir; pel Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Llauger
per un temps de cinc minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Respecte de la qüestió de carrils
bici, aquesta esmena de posar vials no motoritzats el Partit
Popular l’ha duita a una sèrie de seccions, l’ha duita a Obres
Públiques i Habitatge i també a Mobilitat i Ordenació del
Territori. I com que aquesta és una actuació prevista per aquest
govern, però està prevista a una altra conselleria diferent, a una
tercera, que és la de Turisme, per tant hi haurà actuacions en
aquest sentit.

També és veritat que la xarxa de vies cicloturístiques no és
tot allò el que es pot fer, i fins i tot es pot fer coses amb una
òptica que no sigui turística, que no sigui purament de xarxa
cicloturística, però jo crec que la legislatura és llarga, hi haurà
temps de fer coses, i nosaltres lògicament donam suport a
aquesta modalitat de transport sostenible, de mobilitat
sostenible. En qualsevol cas, el Partit Popular a la legislatura
anterior va demostrar quin era el seu model de transport, no
sostenible en aquest cas, i jo crec que el seu historial en
transport sostenible es demostra no pels carrils bici que varen
fer o varen deixar de fer, sinó per les autovies que varen fer que
demostren que la seva aporta era tota la contrària. Si allò que
varen dedicar a autovies ho haguessin dedicat, en una desena
part, a carrils bici o a vials no motoritzats tendríem una xarxa
de vials no motoritzats que seria l’enveja de tota Europa en
aquest moment.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Carretero per un temps de cinc minuts.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només per lamentar que la
portaveu del Partit Popular lamenti que no li acceptam cap
esmena, perquè si vostè lamenta açò és que no ha entès el
debat. Li puc assegurar, com em reclama va l’altre dia una
portaveu a una comissió, que ens ho hem mirat amb carinyo, tot
i les ferides que vaig que s’han produït per part del seu partit en
aquestes qüestions, però no hem pogut acceptar cap esmena
perquè són insubstancials, són inassumibles i en tot cas no
milloren en res la proposta de pressuposts que ens presenta el
Govern per a aquesta conselleria. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. Arribats a aquest punt i en vista que
les votacions estan previstes a les 20,50, continuam amb el
debat núm. 10 de totalitat, d’agrupació de la secció 18,
Conselleria de Salut i Consum amb les seccions i entitats afins.

Passam, doncs, a la defensa conjunta de totes les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Popular. A la totalitat de la
secció 18, les esmenes 3678, 3679, 3697, 3698, 3699 i 3700.
Per tant, per defensar aquestes esmenes, té la paraula la
portaveu del Grup Parlamentari Popular per un temps de deu
minuts, Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. Bé, crec que
podem fer un esforç final i arribar al darrer tram del debat,
almenys per avui, i respecte del que són les esmenes a la
totalitat de la Conselleria de Salut, del Servei de Salut i de totes
les empreses i entitats dependents de la conselleria, jo crec que
podríem sintetitzar aquest debat en dues qüestions que, en
definitiva, són de les que parlam quan parlam de pressuposts.

Per una banda, del projecte de treball que té el Govern i, en
aquest cas, el conseller de Salut i Consum per a l’any vinent i,
per una altra, de si els doblers que estan consignats als
pressuposts que ens duen durant aquest dies per a la seva
aprovació al Parlament, hi ha els doblers consignats suficients
per tal de dur endavant aquest projecte de treball i reflecteix
realment aquestes idees, aquests desitjos del conseller i del
Govern de les Illes Balears, poden ser vertaderes realitats que
revertiran en benefici dels ciutadans.

Doncs bé, respecte del projecte de treball cal dir, Sr.
Conseller, i jo sé que li va molestar a la Comissió d’Hisenda,
però li he de tornar a repetir perquè si no, no seria coherent,
que l’he de felicitar perquè, tot i que la política sanitària del
Govern era per a vostè i per a la resta de grups que conformen
aquest parlament i que avui són al Govern, era una política,
segons vostè, una política catastròfica, fins i tot apocalAlíptica,
i resulta que ara és pràcticament la mateixa la que vostès ens
vénen a explicar davant el Parlament. 

I puc posar exemples concrets, vostès s’han oblidat, o
millor no se n’na oblidat, però no en parlen, de Son Espases,
nosaltres no ho hem oblidat, realment és un exemple del que no
s’ha de fer en política, i no hem pogut oblidar la demagògia que
varen fer; se’n recorden de quan aquest hospital era, suposava
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una destrucció de les restes arqueològiques, una destrucció de
l’entorn de La Real?, doncs bé, ara resulta que no ho és, Son
Espases s’està fent. Però no només això, recorden també quan
vostès ens criticaven la política sanitària del Partit Popular, que
la política de concerts era privatitzar la sanitat pública?, doncs
bé, ara aquests pressuposts també reflecteixen una decidida
política de concerts. No només fan el mateix, sinó que a més els
incrementen. Se’n recorden també quan hi havia una manca de
regulació legal de l’alcohol i això era dolent?, idò ara estam
exactament igual i, de fet, el Govern ha manifestat que no
regularà legalment l’alcohol. De quan varen criticar que
l’Hospital de Formentera fos independent de l’Hospital de Can
Misses?, ara continua igual. O; en definitiva, quan ens deien o
ens acusaven de quasi quasi el verí que suposava el
cloranfenicol als pollastres?, idò les mesures de salut pública
també presentades en aquest pressupost són exactament les
mateixes.

I per això, i a excepció, ho he de reconèixer, de la píndola
del dia després i de la Viagra i també de la política de canvi de
sexe, la política sanitària que vostès diuen que volen dur
endavant i que reflecteix aquest pressupost, és exactament o
pràcticament la mateixa que la que va dur endavant el govern
del Partit Popular. Per tant, el mateix que vaig fer a la comissió
ho he de fer en aquest plenari i he de ser coherent, jo no
canviaré el discurs per estar a l’oposició, hem de ser coherents,
sempre, a l’oposició o al Govern, sé que d’altres sí que ho han
fet, i vostè, conseller, ho ha fet en qualque moment o en moltes
ocasions, però, en qualsevol cas, jo no ho faré i, per tant, el vull
felicitar perquè dur endavant una política continuista sanitària,
crec que ha de ser motiu de felicitació per part del nostre grup,
no tot, òbviament hi ha projectes que encara no s’han
desenvolupat i estan aturats, com pot ser la unitat de
fibromiàlgia a l’Hospital General, però estic convençuda i som
optimista, i sé que el seny tornarà perquè són demanades
socials importants i es duran endavant.

Així, des del PP, des del Grup Parlamentari Popular,
compartim els desitjos manifestat pel conseller, d’incrementar
el nivell de salut i el grau de satisfacció dels ciutadans i
pràcticament totes les línies assenyalades: la millora del
finançament sanitari; l’esforç per la sostenibilitat; una aposta
decidida per a l’atenció primària; augmentar l’edat del
programa de detecció precoç del càncer de mama; la vacuna
contra el càncer de cèrvix, que tot i que varen votar en contra
de la proposta del Grup Popular definitivament diuen que la
posaran en marxa; l’estratègia contra la SIDA; lluita contra
drogodependències; impuls, investigació i formació de
professionals, el compliment dels acords sindicals, sé que li ha
costat entendre-ho i quasi quasi hem tengut una vaga, però
lògicament s’han de dur endavant els acords legalment
adoptats; el desenvolupament de les infraestructures sanitàries,
amb la culminació de molts de centres de salut i el nou Hospital
d’Eivissa, que és molt important; la consolidació de l’obertura
dels tres nous hospitals; l’espai sociosanitari i les noves
tecnologies; totes elles qüestions que el conseller va esmentar
a la compareixença de la Comissió d’Hisenda i que òbviament
el partit dóna suport, perquè totes elles, amb distints nivells de
realització, són una herència rebuda per vostè de la legislatura
passada i, per tant, repetesc, no seria coherent fer un altre
discurs, i el felicit.

Però una altra cosa és que els pressuposts que vostès
presenten davant quest parlament reflecteixin aquesta realitat,
la realitat del compliment dels desitjos manifestats pel Govern.
I és per aquest motiu que hem presentat aquestes esmenes a la
totalitat. Jo li reconec la seva bona disposició i estic segura que
a vostè li hagués agradat rebre més doblers, però si som sincers,
vostè també ha de reconèixer que aquests pressuposts no són
suficients per desenvolupar totes les actuacions que vostès ens
expliquen i que faran al llarg de l’any 2008. Per tant, crec que
seria més oportú que ens digués quines coses deixarà de fer.
Perquè la veritat és que tenc la sensació que, exceptuant-ne les
prestacions, anava a dir “sexuals”, però és que totes tenen a
veure amb aquest tema que he esmentat anteriorment, i això
dóna facilitats per fer acudit fàcil, el que passa és que evitarem
això perquè crec que la salut és un tema molt seriós; però fa la
sensació que, excepte aquestes prestacions, com la píndola, la
Viagra o el canvi de sexe, vostè simplement repeteix el que hi
havia per tal de no mostrar els peus.

Miri, resulta que per una banda l’increment de la
Conselleria de Salut, si bé és de 100 milions d’euros respecte
del pressupost aprovat pel Parlament l’any anterior, no respecte
del tancament, i suposa un 10% d’increment respecte també del
pressupost aprovat el 2007, és molt inferior a la mitjana de
creixement de la resta de departaments del Govern, que és d’un
16%, amb la qual cosa el Partit Popular ha d’interpretar i
interpretam com una manca de priorització de la sanitat per part
del president Antich; i per l’altra, tampoc no entenc molt bé per
què, si el conseller de Salut diu que existeix un dèficit de 250
milions d’euros, el pressupost d’enguany no els contempla.
Això vol dir que si fos veritat aquesta xifram que jo pos en
dubte perquè, a més, no ens han mostrat cap auditoria seriosa
en aquest sentit, vostè dia 1 de gener del 2008 ja començaria
amb un -126 milions d’euros.

Però també podem entrar en qüestions més concretes, que
tal vegada més que tenir relació amb el fet que el pressupost no
és suficient, tenen relació amb com s’ha repartir el pressupost.
Podem parlar, i òbviament no tenc molt de temps, i parlaré
simplement d’exemples. 

Atenció primària, vostè, conseller, critica sempre que pot i
fins i tot es fa fer preguntes per part del seu grup, la gestió que
va fer el Partit Popular en atenció primària, dient que el Partit
Popular la va abandonar i no va fer res. Però cregui’m, Sr.
Conseller, que vostè, que a més és metge de família, que fa el
discurs que vostè la potenciarà i que li donarà molt més
recursos, resulta que els recursos que li dóna en aquest
pressupost són un 13%, exactament igual que els pressuposts
darrers aprovats per un govern del Partit Popular, quan vostè va
dir que arribaria al 16%, cosa que hagués demostrat que
efectivament vostè volia impulsar l’atenció primària, però no,
queda exactament igual, quan vostè sap tan bé com jo, que
s’havia creat un grup de feina i que s’havia decidit anar
endavant i incrementar aquest pes de l’atenció primària damunt
el pressupost global. Vostè no ho ha fet i, per tant, fins i tot en
el repartiment dels pressuposts que té, no ha volgut i no
reflecteix el desig que vostè manifesta constantment de
potenciar l’atenció primària.

En matèria de concerts, com en el següent exemple. Ens
volen convèncer que la política de concerts que va dur el Partit
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Popular endavant ha canviat, és lògic perquè fins ara vostès
s’han dedicat, a més com a crítica principal a part de Son
Espases, la gestió d’un govern del Partit Popular dient que
concertar amb la sanitat privada era privatitzar la sanitat
pública; doncs bé, resulta que en els pressuposts mantenen
absolutament tots els concerts que hi havia anteriorment, i no
tan sols això, sinó que a més redueixen un 50% els concerts
amb Sant Joan de Déu i la Creu Roja, que són entitats privades
sense ànim de lucre i que s’han dedicat permanentment a ajudar
el sistema públic balear a treure endavant la demanda sanitària
que tenim; i, en canvi, augmenten els concerts amb les clíniques
privades que no són sense ànim de lucre; i a més mantenen els
3 milions per a llista d’espera que, per cert, els hauran d’usar bé
perquè resulta que s’està "desmadrant".

Jo crec que això no és seriós, és incoherent per una banda,
perquè m’hauran d’explicar per què fer això fa sis mesos era
privatitzar i fer això avui és millorar la sanitat pública de les
Illes Balears, fins i tot manifestat per tots els grups polítics a la
Comissió d’Hisenda; i a més també hauran d’explicar per què
aquestes entitats sense ànim de lucre resulten castigades.

Per tant i en definitiva, veig que se m’ha encès el llum
vermell i aniré acabant, les intencions crec que són bones, les
línies de treball són correctes, perquè lluny de reflectir un
projecte sanitari propi i diferenciat del que desenvolupava el
Partit Popular, són continuistes, amb determinades excepcions;
el que posam en dubte és que aquest pressupost sigui el reflex
clar que totes les actuacions es podran desenvolupar
efectivament, perquè són insuficients i demostren creixent molt
per davall de la mitjana dels altres departaments que la sanitat
no és una prioritat per a aquest govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Això és el que ens demostren els pressuposts. I acab tot
d’una, simplement, amb una reflexió: jo tenc la sensació i un
cert temor que passam d’una legislatura on hi va haver una
vertadera gestió sanitària, amb participació dels professionals,
que es varen fer quatre nous hospitals, un que encara està en
marxa, centres sanitaris, noves prestacions, control i reducció
de manera important de la llista d’espera tot fomentant la
investigació i mantenint, a més, la pau social; que passem d’una
legislatura amb una vertadera gestió sanitària a una legislatura
on la facilitat de viure de rendes faci que hi hagi una mancança
important de projectes sanitaris, Sr. Conseller; i el més
important, una voluntat decidida de dur endavant les actuacions
que vostè ha esmentat; una legislatura on la tendència comença
a anar cap a l’inrevés, fins ara havien aconseguit que la
satisfacció dels usuaris i dels ciutadans anàs augmentant, ara
tenc la sensació que estam invertint aquesta tendència. Per tant,
serem vigilants i tot el que li he dit en aquesta esmena a la
totalitat, mantenim la nostra proposta ferma, a la que varen
arribar tant la presidenta del Grup Parlamentari Popular com el
president del Govern, el Sr. Antich, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castillo, vagi acabant, per favor.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:
... de desenvolupar el pacte de la salut i poder ajudar que tot

això sigui una realitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

Per part del Govern, obre una qüestió incidental el conseller
de Salut i Consum, té la paraula per un temps de quinze minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sra. Castillo. Vostès tenen una manera curiosa de donar la mà,
vostè ve aquí i no es cansa de dir, com cada dia, que sempre la
tendrem al nostre costat i que en realitat tenim els mateixos
objectius i que hem d’anar junts. El seu partit ens acusa
reiteradament de fer una política clarament continuista i sembla
que està vostè disposada a ajudar-nos en tot moment, però
permeti que tengui els meus dubtes, perquè precisament avui,
quan té l’oportunitat de donar suport a unes polítiques
determinades que segons vostè són continuistes amb un
increment, només, d’un 10% del pressupost de l’any passat, el
seu partit ens presenta una esmena a la totalitat.

Vostè acostumava a qualificar reiteradament els seus
pressuposts a l’anterior legislatura com els millors de la
història, només li recordaré que els dos darrers anys vostè va
tenir un augment del 5%, enguany, com a mínim, presentam un
augment del 10% respecte de l’any anterior i no sé com ho hem
de qualificar, però com a mínim permeti’m dir que són millors
que l’any passat.

Tenim un pressupost de 1.197 milions d’euros, és a dir, 109
milions més que l’any passat, que no són suficients?, potser que
no ho siguin, però el que li puc garantir és que el Govern ha fet
un esforç per poder millorar aquests pressuposts, i si vol que li
doni dades per habitant, suposa un augment de 68 euros per
habitant.

Però és que a més, senyories, la crítica seriosa hauria d’estar
basada en les polítiques que nosaltres volem dur a terme amb
els pressuposts i no si uns increments anuals puguin ser més o
menys elevats. La condició per gestionar bé una conselleria no
pot ser mai la d’incrementar amb progressió geomètrica aquests
pressuposts anuals, sinó la política que es dugui a terme amb
ells, i ho hem de fer per contribuir a millorar uns nivells de
salut de la nostra població i ho hem de fer d’una manera
racional, responsable, amb una gestió eficient i sense arribar a
posar en dificultats la sostenibilitat del sistema.

Miri, Sra. Castillo, enguany tenim un pressupost que arriba
quasi als 1.200 milions d’euros, un 10% superior al de l’any
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passat, jo crec que tot és millorable, però no està gens
malament. Vostès ens presenten una esmena a la totalitat amb
un argument, que és un pressupost insuficient per donar
resposta a les demandes que té la societat en temes de salut. 

Només li faré unes reflexions inicials sobre aquests
pressuposts globals de la conselleria, que jo crec que deixen
clar quina és la nostra intencionalitat amb aquests pressuposts,
uns pressuposts que estan elaborats en base a una ferma
voluntat per millorar el Servei de Salut, les infraestructures, les
prestacions i els recursos humans del nostre sistema de salut.
Uns pressuposts que responen a una sèrie de valors als quals no
renunciam: sanitat pública, universal, gratuïta i d’elevada
qualitat i excelAlència; i aconseguida de manera participativa i
transversal. Uns pressuposts que siguin creïbles, que intentin
recuperar les desviacions que ens hem trobat i que tractin de
tornar a situar un instrument de gestió que per a tots és
imprescindible i perquè evidentment els nostres ciutadans i
ciutadanes arribin a assolir els nivells de salut i qualitat de vida
que tots desitjam.

El compromís d’aquest govern autonòmic amb la salut jo
crec que està ben clar, vostès no es cansen, i vostè ho acaba de
fer, de repetir que aquesta conselleria ha perdut pes
pressupostari en relació amb altres conselleries, quan està, i
vostè ho acaba de fer, parlant de partides no comparables en
relació amb la seva quantitat; entre d’altres coses perquè
només, només el nostre increment d’enguany ja és quasi el
pressupost sencer de més d’una conselleria d’aquest govern. De
qualsevol manera li vull subratllar un parell de dades que jo
crec que deixen fora de qualsevol joc de paraules i de nombres
el que vostè acaba d’afirmar.

Al pressupost de l’any 2007 el Govern de la comunitat
autònoma aportava 147 milions al pressupost de la conselleria;
l’any 2008 aquest govern aporta 234 milions a la conselleria,
estam parlant de 87 milions més. Vostè l’any passat tenia
pressupostats 136 milions d’euros per a atenció primària;
enguany hi ha 155 milions, estam parlant d’un 15% més per a
atenció primària. Li puc parlar d’altres xifres: l’Hospital Son
Dureta, actual hospital de referència de la nostra comunitat i
durant tota la seva legislatura, l’any que ve tendrà un augment
de pressupost de l’11%; vostè l’any 2007 el va augmentar en un
3,9% i l’any 2006 en un 1%. Si vol parlam d’illes menors, per
exemple Eivissa: Can Misses tendrà un pressupost de 81
milions d’euros, un 15% més. 

Ha parlat vostè amb una certa demagògia del 061. El 061
tendrà l’any que ve un augment de pressupost del 23%.  Per no
parlar de l’illa menor, de Formentera, que creixerà d’un
pressupost per a salut de 3 milions a 8,1 milions d’euros. Si vol,
parlam amb un exemple petit de carrera professional dels
nostres professionals: l’any que ve només en concepte de
carrera professional augmentam 6,3 milions d’euros.

Per altra banda les múltiples esmenes que vostès també han
presentant ens plantegen qüestions sobre la falta de pressupost
per a aspectes concrets: obres a centres de salut que, per
exemple, amb la seva experiència, sap que la Conselleria de
Salut té partides generalistes que cobreixen les necessitats que
vostè planteja. El seu pla d’infraestructures és la base de les

infraestructures del futur, però evidentment nosaltres també
tenim dret a introduir canvis i millores.

En canvi li puc dir que aquest pressupost es fonamenta en
determinades actuacions que vostè, amb la seva esmena a la
totalitat, sembla que vulgui limitar o senzillament evitar.
Aquesta comunitat necessita, entre altres coses, un nou pla de
salut; també necessita desenvolupar polítiques de gènere, i
m’estic referint a una unitat d’atenció integral al càncer de
mama, la progressió del pla de detecció precoç del càncer de
mama fins als 69, m’estic referint a la inclusió de la vacuna del
papilAloma virus, o m’estic referint a aspectes de millora del
cribatge del càncer de cèrvix, de l’estratègia del part normal
que nosaltres durem endavant, i també -que vostè ho diu amb
sorna- la píndola del dia després és un tractament mèdic, i la
demanda per tractament de disfunció erèctil hi ha caramulls de
persones que tenen problemes de salut que ho necessiten, i
vostè se n’ha rigut, d’això.

(Intervenció inaudible)

Sí. Un altre tema, polítiques de salut pública. Evidentment
que desenvoluparem accions en relació a l’VIH; evidentment
que hem augmentat la dotació pressupostària en seguretat
alimentària; evidentment tenim 3,5 milions d’euros per abordar
el tema de les drogodependències, des de l’alcohol passant pel
tabac, la cocaïna o el cànnabis. També evidentment tenim
partides econòmiques per incentivar un ús responsable dels
medicaments, com també tenim fons per desenvolupar estudis
en formació professional de la família sanitària, les especialitats
d’infermeria, aspectes de docència, recerca... Un altre tema de
gran importància per als nostres ciutadans és el
desenvolupament de l’oficina del Registre de voluntats
anticipades.

I no vull deixar de banda sense comentar l’esforç que feim
a nivell pressupostari: ha augmentat en un 7% la Direcció
General de Consum per avançar i reforçar polítiques de
protecció, de participació, d’informació dels ciutadans en temes
tan interessants i tan preocupants com temes de consum en
relació a transport marítim, aeri o control de comerç per
internet.

Però el que realment és important d’aquests pressuposts, i
ara només li remarcaré tres aspectes que jo crec que marquen
una certa diferència amb el que vostè diu una política
continuista. En primer lloc, les mesures que desenvoluparem en
aspectes sociosanitaris que vostè no va desenvolupar i que són
ben necessàries; estam parlant de potenciar l’atenció
domiciliària dins l’àmbit d’atenció primària, el
desenvolupament de plans sociosanitaris però no només a
Mallorca sinó també a Eivissa i a Menorca, fer costat a
persones que per determinades circumstàncies tenen problemes
d’accessibilitat, i dur la fisioteràpia a domicili; o per exemple
una revisió del catàleg de prestacions ortoprotèsiques que
estam duent endavant.

En segon lloc vostè parlava d’atenció primària. Sí,
senyories, les infraestructures encara estan per arribar, i crec
que tots compartim que són ben necessàries, però no podem
estar i quedar satisfets dient que hi haurà tants de centres o fent
tantes obres; és necessari avançar i aconseguir, entre altres
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coses, una millora d’accessibilitat per als nostres ciutadans i
ciutadanes; que els professionals sanitaris, que vostè sempre en
parla, puguin gaudir del temps necessari per a cada un dels seus
pacients. Per aquest motiu l’any 2007 ja han començat, i duim
cinc mesos, 34 nous metges i pediatres i 23 infermeres, i l’any
vinent incorporarem 35 metges i 12 infermeres; arrodonint
xifres, 60 metges més per a atenció primària. Només li vull
recordar que vostè en quatre anys en va posar 20. També volem
que atenció primària millori la seva capacitat de resolució, però
no per als professionals sinó per als ciutadans; i volem que cada
un d’aquests professionals es pugui trobar a gust en el seu lloc
de feina, fomentant-li la formació i també les seves millors
condicions de feina. Nosaltres l’any que ve, l’any 2008,
convocarem la primera oferta pública de treball per als
professionals sanitaris en aquesta comunitat autònoma.

En definitiva, Sra. Castillo, crec que colAlocar l’atenció
primària com a vertadera porta d’entrada del sistema és
colAlocar-la en el lloc que li correspon. Només li vull recordar
que el pressupost en atenció primària ha pujat enguany un 15%.

I en tercer lloc nosaltres pensam que hem de dedicar molts
d’esforços que han d’anar necessàriament a millorar condicions
que fan referència als nostres usuaris, i estic parlant de millorar,
entre altres coses, la dignitat dels pacients i fer passes per donar
resposta a les seves demandes. M’estic referint, entre altres
temes, a abordar de manera valenta i decidida aspectes
d’intimitat, confidencialitat en les actuacions, donar garantia de
la informació que reben, facilitar la capacitat d’escollir davant
diferents situacions, oferir el confort que es mereixen i que
requereix aquest segle XXI, o atendre les necessitats de
diferents colAlectius, associacions i persones individuals. Es
tracta d’un caramull de mesures que l’únic que intentaran fer és
donar compliment al capítol de drets dels pacients recollit a la
nostra llei de salut de l’any 2003. I per suposat totes aquestes
accions que li he anat enumerant les anirem fent escoltant i
parlant amb la gent. 

I no em vull oblidar de les fortes inversions que feim, que
vostè va iniciar i nosaltres reforçam, en temes de tecnologies de
la informació. Estic parlant d’història clínica digital, recepta
electrònica o altres aspectes de la telemedicina que, si s’han de
potenciar, és perquè entre altres coses milloren accessibilitat
dels ciutadans, milloren la qualitat de feina i de la informació
dels professionals.

No em vull estendre molt més, senyories. El pressupost que
nosaltres avui presentam jo crec que no és més que un reflex de
la voluntat d’anar desenvolupant un programa de govern, un
programa que des de l’oposició vostè tracta de continuista, i si
així ho considera deu ser perquè comparteixen vostès les línies
que li he traçat i no va fer. Li ho hem detallat en comissions.
Només vull dir-li una consideració: que si tan continuista, i li
he posat exemples que no ho és, la llàstima és que vostè no ho
hagués liderat a l’anterior legislatura. 

Així que ara jo el que sí que li deman, Sra. Castillo, és que
reconsideri la seva postura i que per tant doni suport a aquests
pressuposts que, repeteixo, són més d’un 10% més elevats que
l’anterior: estam parlant de 109 milions d’euros, un pressupost
que de ben segur facilitarà un objectiu que vostè i jo estic
convençut que compartim: que els nostres ciutadans i les

nostres ciutadanes arribin a assolir uns nivells de salut i qualitat
de vida que tots desitjam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Remor de veus i rialles)

En torn de rèplica té la paraula la Sra. Castillo pel Grup
Popular, per un temps de 5 minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la pell molt fina, eh?, molt fina.
Jo no l’he criticat en cap moment. És a dir, vostè diu: “És que
vostè té l’oferiment de colAlaboració i després ens critiquen”.
No és vera, jo no l’he criticat; al revés, crec que he estat bastant
suau pel que hagués pogut dir, he estat molt suau perquè hem
de negociar un pacte per la salut i per tant entenc que no ens
hem encendre massa, però he estat molt suau. Té la pell molt
fina, Sr. Conseller.

Només li he dit que sent -potser és el que li ha molestat-
sent que la tendència comença a invertir-se, però bé, comença,
ja veurem què passa. El que jo li he dit, i vostè m’ha de dir què
li sap greu del que li digui, que el felicit per dur una política
continuista del Partit Popular. Els ciutadans de les Illes Balears
a totes les enquestes varen quedar satisfets i varen valorar la
gestió que es va fer. Punt. Es tracta de fer feina per la sanitat i
per millorar la sanitat. Però vostè digui’m què és allò que li sap
greu del que li he dit. O no és cert que a l’atenció primària,
encara que faci tot el discurs que ha fet, li dedica el 13% del
pressupost?, que és exactament el mateix pes que tenia amb un
govern del Partit Popular, exactament igual. O també és
mentida que els concerts continuen igual, i que no n’ha llevat
cap ni un i que estan tots igual, fins i tot incrementat el
pressupost que tenen consignat?, i que ha rebaixat un 50% Sant
Joan de Déu i la Creu Roja? 

O és mentida que el Pla d’infraestructures sigui continuista?
És vera que no hem inaugurat tots els centres de salut que estan
en marxa; vostè en va inaugurar un, el de Felanitx, que només
va haver d’encendre el llum, i ja està, no passa res, i encara
inaugurarà Palmanova, Vila, Porto Cristo i tots els que queden
pendents, Aragó... I li puc dir fins a 16 centres de salut i no
passa res. Ben siguin inaugurats per vostè i tampoc no passa res
si a la placa hi ha el seu nom i no hi el meu; el meu no surt a
cap placa de cap centre de salut perquè consider que no és el
més adient. 

O tampoc no estan prevists els 3 milions d’euros per
concertar llista d’espera? El problema no és que jo el critiqui,
Sr. Conseller, és que estic posant negre sobre blanc el que vostè
fa, i vostè del que té por és que els seus socis li diguin alguna
cosa i el renyin, perquè no és el Partit Popular, que està en
contra de la concertació. El Partit Popular...

(Aldarull a la sala)

...sempre ha dit que està a favor de la complementarietat.
L’únic que jo deman és per què sis mesos abans és privatització
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de la sanitat pública, i sis mesos després és una millora de la
sanitat pública; simplement deman el perquè del canvi de
discurs, però no és amb el Partit Popular que tendrà problemes
vostè, Sr. Conseller; al revés, el felicitam.

I tot el que ha dit, les tres diferències no són tals. Vull dir
que tant en el tema sociosanitari, està aprovat un pla
sociosanitari per una comissió sociosanitària del Govern que,
per cert, m’agradaria saber si es reuneix perquè és important,
si no crearan un buit de gestió en aquest sentit. El catàleg
ortoprotèsic estava a punt de posar-se en marxa. L’atenció
primària vostè la millorarà perquè hi ha un document que és
“Atenció Primària Segle XXI”, on hi havia un grup de feina
fent feina, on es deia una sèrie de línies de millores que
s’havien de fer. Per tant tot això són projectes que ja estaven
enllestits. Que no es varen culminar?, és clar, és clar, quatre
anys donen pel que donen i es va fer el que es va fer, però eren
línies de treball i no s’empegueeixi, Sr. Conseller, i jo estaré al
seu costat perquè crec que són les línies no que puguin dir que
el Partit Popular ha guanyat o que per això, perquè se segueix
la política sanitària del Partit Popular el Partit Popular és
millor; no, perquè són les polítiques sanitàries que duen a una
millora de la sanitat a les nostres illes i una millora de
satisfacció d’usuaris i professionals, i per això, Sr. Conseller,
ens té devora.

Si vol que el critiqui el puc criticar, si vostè és el que cerca
ho puc fer. Des de fa tres anys en aquesta comunitat autònoma
no hi havia llista d’espera quirúrgica de més de sis mesos, i ara
hi ha 23 pacients en llista d’espera quirúrgica de més de sis
mesos, n’hi ha tornat a haver. Per què, Sr. Conseller? I el que
és més greu: ha tornat l’obscurantisme en aquest parlament,
perquè quan el Partit Popular gestionava la sanitat cada tres
mesos donava les llistes d’espera, hi hagués el que hi hagués.
A dia d’avui, sis mesos després, aquest grup parlamentari no les
té. Les varen penjar de la pàgina web un divendres o un
dissabte per veure si així passaven una mica de puntetes, i no
hi varen passar, lògicament, conseller, però hi ha l’espera
quirúrgica de més de sis mesos.

Hi torna a haver conflicte social i encara no ha acabat; ha
estat a punt d’haver-hi una vaga i encara no ha acabat la
qüestió. La despesa farmacèutica del mes d’octubre va ser la
més elevada de tot l’any; jo record encara quan vostè em
criticava perquè la despesa pujava i jo li deia que no era culpa
meva, que era culpa dels metges que prescriuen i vostè és
metge, i no li ho vaig dir, li ho varen dir experts; i la despesa
d’octubre farmacèutica en medicaments és la més elevada.

Per tant si vostè vol que critiquem podem criticar, i jo crec
que estat bastant moderada. Simplement dic que és un
pressupost que per una banda l’hem de felicitar perquè és
continuista i creim que és la línia que s’ha de dur, però per
l’altra creim que és insuficient. 

Vostè -i acab, Sra. Vicepresidenta, tot d’una- em parla
d’atenció primària. Atenció primària té un increment,
efectivament, de quasi 12 milions d’euros. La meitat,
pràcticament, se’n a va complir els compromisos de carrera
professional; el 2% -això em referesc, perdó, al capítol 1, que
en teoria és on van els sous dels metges que hi ha d’haver,
infermeres i equips de primària-; idò de 12 milions d’euros la

meitat va a carrera professional, el 2% per l’increment de
l’IPC. Per tant aquí ja veim que no hi ha suficient per complir
els compromisos d’aquest govern, i tant de bo n’hi hagués i no
haguéssim de presentar aquesta esmena a la totalitat, però no hi
són. Per tant, conseller, jo simplement m’oferesc a colAlaborar,
però sí li deman que no enganin els ciutadans; vull dir que tant
de bo es puguin complir tots aquests projectes, però tenim...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

...el dubte que així es puguin fer. Moltíssimes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per tancar la qüestió i per un temps
de cinc minuts té la paraula el Sr. Conseller de Salut i Consum.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vegem, Sra. Castillo,
concerts. Vostè parla de concerts, i si no féssim determinades
coses ens diria que som irresponsables. Nosaltres hem
començat el mes de juliol, hem trobat determinades coses a la
conselleria de concerts ja fets, i sabem el que diu la Llei de
salut, i això és el que sempre jo personalment he defensat. En
aquests moments el que seria irresponsable és rompre
determinats concerts, sobretot si no ens hem trobat els recursos
suficients per abordar determinades coses. I a Sant Joan de Déu
no se li ha llevat la meitat del pressupost, el que s’està fent és
renegociar el nou.

Pla d’infraestructures. Vostè diu que inaugurem centres de
salut; idò el que vostè ha fet, Sra. Castillo. Els hospitals que
vostè ha fet eren hospitals programats anteriorment, i això és el
normal; el que no és normal és el que ha de fer la Sra. Santiago,
que és reiniciar unes obres en el centre de Joan Crespí, que està
inaugurat per la reina. El normal és que hi hagi un pla
d’infraestructures i, a qui li toqui, ho inauguri.

Vostè diu que atenció primària, estratègia (...) 21. Crec que
d’aquest tema en sé un poquet més que vostè i li he donat unes
xifres. Vostè va tenir quatre anys per fer coses en atenció
primària i realment els resultats -ho diuen vostès mateixos- són
bastant dolents.

Vostè ha fet un parell de comentaris que em permetrà que...,
eren dades que jo no volia donar, però vostè ho ha dit dues
vegades, dues vegades. Llistes d’espera quirúrgiques; jo no he
canviat el responsable de les llistes quirúrgiques, i sap vostè
quines xifres m’he trobat jo, que m’ha donat aquest senyor que
vostè va nomenar? Vostè diu que ara hi ha 23 persones, el
setembre, de més de 180; perdoni, sap quantes n’hi havia el
mes de maig?, 30; sap vostès quantes n’hi havia el mes de
juny?, 25. Aquestes xifres..., no, perdoni, vostè ha dit que hem
arribat nosaltres i això és el crac de les llistes d’espera; no, això
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són dades oficials del Servei de Salut, i les llistes d’espera estan
penjades a la pàgina web.

(Remor de veus)

Vostè després parla d’un conflicte social, i vostè ho sap: el
conflicte del 061 ha vengut donat perquè ens vàrem trobar unes
coses que vostè no va firmar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, una mica de silenci, per favor. Continuï,
Sr. Conseller.

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

Gràcies. Conflicte del 061, vostè sap el que va deixar, i sap
que no va deixar cap acord signat, i vostè ho sap, i nosaltres
hem hagut de redreçar aquest tema, i crec que ho hem fet d’una
manera que no surten perjudicats els nostres ciutadans.

I vostè al final ha fet un comentari sobre la despesa
farmacèutica que és veritat.

Sra. Castillo, estic parlant amb vostè. És que no em fa cas.

(Rialles)

Jo ho sent molt, és que vostè em comenta..., comenta
vostè...

(Remor de veus)

Vostè comenta que si hem tengut un augment de despesa
del 12% el mes d’octubre, que és veritat, però jo només li diré
que vostè va tenir un augment del 14% el mes de gener, i vostè
sap que això el que s’ha de fer són comparacions any per any
perquè no es poden donar xifres d’una manera mes a mes, i
això vostè ho ha comentat, jo no ho havia comentat.

L’únic que jo li és que, Sra. Castillo, crec que a la meva
primera intervenció li hem donat suficients arguments per a
objectius que té plantejats aquest pressupost i jo la torn
convidar que, si vostè diu que els comparteix, retiri aquesta
esmena a la totalitat o si no jo no la puc creure. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn en contra té la paraula, en
primer lloc, el Grup Parlamentari Mixt-Eivissa pel Canvi per un
temps de 5 minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyors diputats, senyores
diputades. Sra. Castillo, jo la tenia fora de la llista del problema
de la síndrome d’exconsellera, pel tipus d’esmenes que havia
presentat...

(Remor de veus)

...però a la vista de la seva intervenció realment l’he de
posar al costat de la Sra. Cabrer...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, senyors diputats, per favor, que no s’entén la
persona que està intervenint.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

...i del Sr. Font. Supòs que té curació i és una qüestió de
temps, simplement, és qüestió d’adaptar-se al paper d’oposició
i supòs que amb el temps això passa.

Bé, des del nostre grup donarem suport al pressupost
d’aquesta conselleria i a les entitats de dret públic i fundacions
afins perquè pensam, a diferència del que ha dit vostè, que està
al servei d’una sanitat pública i de qualitat. El seu augment en
un 10%, el doble del que havia pujat els dos darrers anys, posa
de manifest que aquest govern aposta per aquest fonamental
pilar de l’estat del benestar. 

Som perfectament conscients que en sanitat tots els diners
són pocs, però pensam que una bona gestió d’aquests 1.197
milions d’euros millorarà de forma substancial la qualitat de
vida dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears. El fet
que de cada 100 euros gairebé 36 es gastin en sanitat i que la
despesa per renda per càpita en salut hagi passat dels 1.062 als
1.130 euros és expressió de la prioritat que suposa per a aquest
govern aquesta àrea, tant pel que fa a l’atenció especialitzada
com a l’atenció primària a les diferents illes. I és important
parlar de gestió perquè no només fan falta uns bons
pressuposts, sinó que és fonamental la seva implementació de
manera eficient, i nosaltres tenim indicadors que això serà així.

D’altra banda no podem deixar de recordar -i ja ha sortit
aquí- el llast que suposa per a aquest pressupost el deficient
finançament de l’Estat, així com l’important deute generat
durant la passada legislatura.

Fetes aquestes consideracions generals, voldria centrar-me
en les inversions d’aquesta conselleria a Eivissa i també a
Formentera. Com ja hem expressat en altres ocasions Eivissa
pateix un dèficit inversor crònic en matèria sanitària, que es
tradueix en l’actualitat en la saturació, per exemple, de
l’Hospital de Can Misses, que està al voltant del 90 o del 95%
just aquests dies. Insuficients centres de salut d’atenció
primària, altes ràtios per damunt de les mitjanes de la
comunitat, de targetes sanitàries per metge, i problemes de
manca d’especialistes, entre altres. 

Des d’Eivissa pel Canvi pensam que la conselleria ha sabut
traduir al pressupost solucions per als principals problemes que
patim. N’assenyalam sis. En primer lloc hi ha un significatiu
augment de la inversió a Eivissa respecte a anys anteriors,
augment de dues xifres. Segon: en el cas de l’Hospital de Can
Misses, i com ha dit el conseller, la inversió augmenta un 15%
respecte al 2007, inversió que permetrà dur a terme mesures de
descongestió, com per exemple l’obertura de la tercera planta
amb nous llits, nous quiròfans, ampliacions del servei



784 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / Fascicle 2 / 18 de desembre del 2007 

 

d’urgències i millora del servei d’atenció al pacient. En tercer
lloc, pel que fa als centres d’atenció primària, estan garantides
la finalització d’obres i la posada en marxa dels centres de salut
de Vila, Sant Antoni, Sant Josep i Sant Jordi. En quart lloc
estan previstes millores en la prestació del servei
d’emergències. En cinquè lloc s’han anunciat iniciatives per tal
de tractar de fidelitzar els especialistes a Eivissa i també a la
resta de les illes, perquè aquest és un problema general. I
finalment tenim les primeres partides per al tan necessari nou
hospital d’Eivissa que, per cert, vostè diu que és una continuïtat
de la seva política i jo li vull recordar que, fa crec que són dos
anys, el Sr. Palau va dir que faria falta un nou hospital a
Eivissa, després vostè va dir que donde dije digo, digo diego,
i va quedar que es faria un pla per veure si era necessari fer un
nou hospital i al final ho van anunciar durant la campanya
electoral, però projecte durant la seva legislatura, cap ni un.

Finalment, pel que fa a Formentera, pensam que passar,
com ha dit el conseller, dels 3 milions d’euros pressupostats
l’exercici anterior als 8 per al 2008 és un bon símptoma de la
importància que la conselleria dóna a la sanitat de la pitiüsa
menor.

Voldríem afegir un comentari sobre la Direcció General de
Consum, que és aquesta mena de germana pobra de la
conselleria, i volem destacar el significatiu augment d’un 7,6%
del seu pressupost, el qual, com es va explicar a comissió, anirà
dirigit a donar un nou impuls a la protecció dels consumidors.

En definitiva, tant de manera global com en perspectiva
local no entenem ni compartim l’esmena a la totalitat
presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé,
escoltant el debat que s’ha produït semblava que no estàvem
davant una esmena a la totalitat, perquè l’esmenant només
parlava que hi havia política continuista, que tot continuava
igual, de què les línies eren correctes, que hi havia el mateix
suport a l’atenció primària, que els concerts es mantenien, que
el pla d’infraestructures és el mateix, amb la qual cosa el que
ens demanam és per què han presentat una esmena a la totalitat
si tot els pareixia tan bé? Això és la primera sorpresa que
produeix a aquest grup l’esmena a la totalitat, precisament
perquè els pressupost van en la bona direcció, és el motiu pel
qual aquest grup parlamentari no pot donar suport a l’esmena.

És evident que, a grans trets, aquests pressuposts, primer de
tot, suposen un increment important a la partida prevista a
nivell general, un increment de més d’un 10%, per tant un
increment important dins un departament que té un pes financer
molt substancial a les arques del Govern i que, per tant,

lògicament no pot incrementar en la mateixa mesura que altres
departaments perquè no tenen aquest pes tan fonamental a
nivell total de la xifra dels pressuposts generals de la comunitat
autònoma. I lògicament amb aquest increment i amb les
prioritats que preveuen els pressuposts, aquest grup
parlamentari hi està totalment d’acord. Quines són aquestes
línies estratègiques que podem destacar?

Primer de tot, continuar la política de construcció i execució
de nous centres de salut, més de 12 estan prevists segons la
presentació del pressupost que va fer el conseller.

Segona línia estratègica, l’atenció primària; un increment
dels pressuposts en atenció primària, com ha dit el conseller, en
més d’un 15%, tant en inversió material d’edificis com en el
tema de metges i formació.

Tercera línia, més de mesures concretes: increment de les
prestacions sanitàries; s’ha parlat aquí de la píndola del dia
després, del canvi de sexe, de la viagra, podríem parlar del
càncer de mama, de l’atenció domiciliària, del 061, i
lògicament una aposta per la millora i potenciació d’altres
serveis com la telemedicina, etcètera. Per tant, en totes aquestes
línies estratègiques en les quals, pel que ha dit el Partit Popular,
hi coincideix, aquest grup parlamentari no pot més que mostrar
la conformitat amb els pressuposts i per tant manifestar el seu
vot contrari a l’esmena.

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, senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Castillo, bé, crec que hem de començar igual, si
vostè apunta que es fa la mateixa política, a què ve aquesta
proposta a la totalitat; jo crec que ha quedat poc justificada, jo
no l’he acabada d’entendre, sé que, l’hem escoltada amb molta
atenció per si de cas havíem d’aprovar aquesta esmena a la
totalitat i ens convencia i la veritat és que no hem acabat de
veure quins eren els arguments.

Perquè vostè li deia al conseller que són els que li donen
suport els que el criticarien i li tomarien, però l’esmena a la
totalitat de qui és? Qui és que realment vol tomar els
pressuposts de la conselleria que avui se’ns presenten? I que
representaria tornar enrera la política en aquest cas, la qual
vostè, pel que es veu, tant defensa. Diu que, per coherència, ha
de presentar aquesta esmena a la totalitat i la veritat és que en
tot cas és una fórmula un poc recercada del que és la
coherència, que jo crec que el més normal seria que avui, quan
torni pujar, la retiri.

Sí que veim un element dels que ha dit, polític, que es
podria entendre, que és la insuficiència dels recursos; nosaltres
ho compartim, ja ho hem dit parlant d’Educació com parlant de
molts altres temes, que realment el percentatge del PIB que
gestionam en sanitat és molt enfora dels recomanats per
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l’OCDE i creim que és incompatible o que no és el correcte que
gestioni el nostre país. Però tampoc no ho resol evidentment
l’esmena a la totalitat ni ho resoldrà el conjunt del finançament
amb la seva esmena. I realment, com ja se li ha recordat,
l’exconsellera que ens deia que els de l’any passat eren els
pressuposts millors de la història i eren pràcticament ja (...)
d’allà on es podia arribar, quan ara s’augmenten un 10%,
sembla que resulta difícil. Però si això, a més, ve de qui va
trobar que les competències en sanitat estaven ben dotades i
que si no se’ls treia prou profit era perquè hi havia una mala
gestió autonòmica, aleshores ja ara un resulta de dir, bé, els
problemes de gestió deuen ser els que realment vol tractar en
lloc de tractar el quantum total, que segur que ja li pareix bé.
Però tampoc no ha paregut que qüestionés per aquí, per tant la
veritat és que no ens pareix adequada la defensa que s’ha fet de
l’esmena a la totalitat.

Respecte de l’anterior, nosaltres sí que mantenim una
diferència respecte de la percepció que vostè té de la gestió que
hi havia, nosaltres no tenim aquesta sensació que la ciutadania
creu que hi ha hagut una gran millora de la sanitat pública
d’aquests anys, jo no crec que aquesta sigui la sensació, vostè
creu que sí, en tot cas, hi haurà les enquestes i cadascú tendrà
les percepcions també que tenen els seus familiars, els seus
amics i cadascú es mou en el seu entorn.

Per paga, el que crec que ha quedat també, i m’agradarà que
quedi molt més precisat, és aquesta informació que ens donava
el conseller respecte, no sé si parlar d’un falsejament de les
llistes d’espera per aclarir com és que funcionen, perquè les
dades que ens ha aportat el conseller respecte de l’espera per a
intervencions quirúrgiques no consona amb totes les que vostè
havia dit quan tenia aquesta responsabilitat. I consona molt més
amb la percepció que tenen els ciutadans a l’hora d’haver de
tenir una consulta o haver de tenir una intervenció, en tot cas és
un punt que avui nosaltres el coneixem ara, evidentment també
estirarem d’aquest fil, perquè crec que és bo, com vostè
apuntava, transparència ...

(Remor de veus)

... que hi hagi transparència, per coincidir amb el Partit
Popular, que hi hagi transparència i que no hi hagi ocultació
d’informació respecte d’un tema tan sensible.

Per últim, si també la nostra crítica era a Son Espases, jo no
ho vull amagar; nosaltres trobàvem que ha estat una decisió ...

(Remor de veus i petita cridòria a la sala)

Sí, no sé quant temps volen que en parlem, però si creuen
que és el moment de parlar-ne sempre, no podem parlar
d’Andratx, però hem de parlar de Son Espases, en podem parlar
el tema que vostès vulguin, nosaltres no ens hem amagat mai
del nostre parer.

Per cert, els criteris de coherència, jo crec que cadascú
estableix els seus paràmetres, quins són els paràmetres de
coherència del Partit Popular quan està amb pactes? Que s’ha
de fer tot el que diu el soci i callar, això ens ho ha dit mil
vegades.

(Remor de veus i cridòria a la sala)

Ara ens recriminen, no, no, això és el seu criteri de
coherència, per tant critiquen el que no l’acompleix. Nosaltres
expressam la nostra discrepància quan la creim i no pensam ...

(Remor de veus i petita cridòria)

... bé, crec que el respecte a les reflexions sobre la
coherència resultarà molt complicat amb el Partit Popular
perquè comprenc que amb el marge que agafen, el xicle de la
coherència que utilitzen resulti incòmode fins i tot establir
qualsevol pensament racional respecte del que significa la
paraula, ho comprenc i per tant resultarà molt difícil parlar-ne.

Però si un estableix, ja dic, el que pensàvem ho seguim
pensant, creim que a un indret inconvenient i crec que tot el que
nosaltres pensam al respecte ha quedat molt reflectit; que, a
més, els elements de perversió de tot el sistema administratiu
respecte del concurs i de la tria de l’indret són molt atribuïbles
al Partit Popular, tot i que lamentam que el Govern actual no
reaccionàs al respecte, no hi ha dubte que el moment en què es
va trobar no és el que vostès varen poder decidir i pervertir
totes les decisions de transparència per prendre una decisió
d’aquest estil. Per tant, nosaltres, feta aquesta precisió, creim
que els pressuposts de la conselleria van en la bona direcció,
aprovarem per tant aquests pressuposts, no votarem l’esmena
a la totalitat i no comprenem que vostès, estant tan en contra,
tan a favor d’aquesta continuïtat siguin els que realment
demanen que tornin enrera aquests pressuposts.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula ...

(Aplaudiments a la sala)

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

... el seu portaveu. Té la paraula, els aplaudiments no l’han
deixat sentir el seu nom.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Ens toca parlar de salut, ja duim una bona estona
parlant-ne i a més això ha de demostrar que estam en plenes
condicions físiques i intelAlectuals a aquestes hores de debat.
Per tal d’iniciar un debat que ens preocupa tant i sempre
preocupa als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, el
primer de tot que vull destacar i crec que amb això s’ha de
tancar ja d’una vegada el debat, és el tema del pressupost total
de la Conselleria de Salut i Consum, el pressupost és de 1.197
milions d’euros, és a dir de 109 milions més que l’any passat,
i aquesta és la xifra per molt que al Partit Popular li interessi
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expressar les xifres de la manera que li interessi expressar; la
xifra és aquesta i crec que no hi ha cap altre motiu de
confrontació, més i quan vostès diuen que aquests pressuposts
són uns pressuposts continuistes.

Jo vaig en la mateixa línia de les anteriors persones que
m’han precedit, si són continuistes no entenem el sentit
d’aquesta esmena a la totalitat. I tampoc no entenem com
poden ser uns pressuposts continuistes però insuficients; si són
continuistes i són insuficients vol dir que els darrers quatre
pressuposts dels darrers quatre anys tampoc no varen ser
suficients, això és una dada que vostès deixen aquí damunt la
taula i crec que és fàcil de destacar.

Com poden suposar, el nostre grup donarà suport al
pressupost de la conselleria i ho farem perquè hem estudiat els
pressuposts, vam escoltar la intervenció del conseller a la
Comissió d’Hisenda i creim que són uns comptes adequats dins
les nostres possibilitats econòmiques. Hi ha tres coses que
creim que són especialment engrescadores dins aquest
pressupost, no ens podem enganyar, el pressupost d’un any a
l’altre, és ver, canvien poc, i atès que la quantitat més important
del pressupost és la de l’ib-salut, dins d’aquest el pagament de
les nòmines és inamovible. Un dels aspectes més engrescadors
d’aquest pressupost és la voluntat inequívoca de potenciar la
millora de l’atenció primària dels nostres centres de salut, és a
dir, la millora de l’atenció en els centres que són més pròxims
als ciutadans i que han patit una greu desatenció en els últims
quatre anys. Tan sols les actuacions duites a terme durant el
2007 ja ens mostren que aquest interès existeix i que des de la
conselleria s’hi té molta atenció.

El que deia el Sr. Conseller abans, durant els sis mesos
d’aquest any, sis mesos, mig any sense estar prèviament
pressupostades s’ha incrementat la plantilla de primària en 27
metges, 7 pediatres i 23 infermeres. Una dada significativa si
tenim en compte que durant la passada legislatura l’anterior
Conselleria de Salut va ampliar la quantia de primària en 20
metges, 10 pediatres i 34 infermeres, en quatre anys, tot això en
quatre anys. Per tant, aquest fet demostra que hem de mirar els
comptes de l’ib-salut amb la confiança que es millorarà en tot
el possible l’atenció primària.

I per acabar amb aquest tema, s’ha de remarcar l’augment
del pressupost de primària, del 12,90% al 13,20 del total
sanitari. Els que demanen ara que el pressupost de primària
sigui del 16% no van fer els deures quan tocava, i encara que
ja li dic que el pressupost de primària no és real, és més del que
queda reflectit, pensem que no es comptabilitza com a
pressupost a la partida de primària totes les exploracions
radiològiques i analítiques que es fan en els hospitals,
demandades per metges de primària. Segur que si es
compatibilitzassin les despeses segons la procedència de la
petició, quasi arribaríem al famós 16%.

El segon punt que també convé explicar és el que fa
referència a l’augment de la conselleria en 109 milions d’euros,
arribam ja als 1.197, augment del 10,18% respecte de l’any
anterior i des del punt de vista comparatiu hem d’observar com
el 2006 va augmentar un 5,7 respecte de l’anterior i el 2007 un
5,5. Aquest any, torn repetir, 10,18%.

Del total del pressupost de la conselleria en recursos propis
comptabilitzam fins a 234 milions, un 17% del total, quan l’any
passat va ser d’un 13,7%. Aquest any potser sí que podríem dir
allò que vam sentir tantes vegades els anys passats, que eren
uns pressuposts socials. Per altra banda, la partida del Govern
central és ja de 968 milions, incloent, aquest any sí, la partida
de la Conferència de Presidents. Hem passat, per tant, d’un poc
més de 600 milions a l’any 2002 a 960 avui. I els mateixos que
abans deien que era una partida suficient, són els que diuen, des
d’abril del 2004, que ara ja no basta, i deu ser això producte de
la crisi d’identitat en la qual està sotmesa el Partit Popular de
la que encara no se n’ha refet.

I el tercer al qual cal fer referència és la clara intenció de la
conselleria d’anar pel camí de canviar el model del finançament
sanitari a les comunitats autònomes, el fet més complicat -Sra.
Castillo, crec que li interessa el que li estic, això-, ...

(Remor de veus)

... el fet més complicat de les transferències sanitàries és la
pèrdua de l’equitat interterritorial.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, estaven aixecant una mica la
veu i no el deixaven sentir. Per favor.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Estic molt content, idò. El fet més complicat de les
transferències sanitàries és la pèrdua de l’equitat interterritorial
i el que té més bo és l’augment de l’equitat en el territori de la
comunitat autònoma. Algú pot pensar que es va fer o que
s’hagués pogut fer qualque cosa a Formentera si no haguéssim
tengut les transferències? És evident, Sr. Conseller, que les
transferències es van fer malament, que el model de
finançament no va ser bo i que, a més, ens ho van colAlocar,
vulguis o no, lligat a la cistella d’imposts. Aquí es va fer de
qualsevol manera i a sobre ens van encotillar amb una llei de
cohesió que feia impossible, com s’ha demostrat, la revisió per
l’augment de població. Ens tindrà al seu costat, Sr. Conseller,
en un tema tan important el qual un dia o altre s’haurà de
solucionar.

A més d’aquests tres punts importants n’hi ha d’altres que
fan que donem suport als pressuposts i que no per això són
menys importants. La negociació amb el ministeri que ha fet
possible aconseguir partides o millorar-ne d’altres, com a un
fons per desenvolupar la història clínica electrònica comuna;
atenció al part natural que farà que arribin uns 800.000 euros
nous i es demostra, una vegada més, que és millor negociar que
no anar directament a l’enfrontament i a la confrontació.

Estam convençuts idò que s’iniciaran d’una vegada els
centres de salut i unitats sanitàries tantes vegades promesos en
els pressuposts; és evident que hi ha una sensibilitat distinta,
polítiques de gènere important per anar igualant les
perspectives de salut de les dones; unitats de càncer de mama,
tantes vegades demanades per les afectades; la píndola del dia
després; fer un nou pla de salut i més encara posar-lo en marxa;
augment del pressupost de farmàcia en un 2,7%, i hem de
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recordar que l’any passat el van baixar un 0,2. I per cert, els
vull recordar que la despesa en farmàcia, el novembre, ha
davallat un 1%, una cosa totalment inèdita, vostès no han
comentat res. I moltes altres coses que no diré i que fan que
donem suport als pressuposts i per tant votem en contra de
l’esmena a la totalitat presentada pel Partit Popular.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de rèplica intervé el Grup Popular,
Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement dir a tots els que em
diuen que no escoltava que sé dues coses a la vegada, els ho
puc assegurar, perquè, a més, com que es repeteixen i llegeixen,
en tot cas no es preocupin i em traslladen els seus discursos i si
tenen cap dubte els ho podré llegir.

(Alguns aplaudiments)

Però en qualsevol cas, no esperava menys de les
intervencions dels grups parlamentaris, qui no vol entendre no
entén, òbviament. I per què hem presentat l’esmena a la
totalitat? És perquè aquests pressuposts demostren que la
sanitat ha perdut pes sobre tot el conjunt del Govern, els agradi
o no els agradi a vostès; d’un 37,5 que tenia de pes el
pressupost sanitari sobre el pressupost global del Govern, ara
té un 36%. Això vostès em poden dir, vaja, 1,5 punts, sí, 1,5
punts que són 50 milions d’euros; perquè, efectivament, a la
Conselleria de Sanitat mous un dit i són un parell de milions
d’euros i és el que passa, perquè només el 2% d’increment dels
sous de l’IPC són molts de doblers. Per tant, sanitat ha perdut
pes en aquest govern, els agradi o no els agradi, i això el Grup
Parlamentari Popular no ho pot acceptar i per això presenta les
esmenes a la totalitat, la qual cosa no vol dir que les línies de
treball assenyalades no siguin correctes inicialment i amb bones
perspectives. Però tenc els meus dubtes que es puguin dur
endavant.

I, Sra. Suárez, síndrome d’exconsellera, bé, doncs serà
perquè -no hi és, no hi és, ah, sí que hi és, tant de bo, perquè no
era al seu escó-, doncs serà perquè estim la sanitat i no
m’agrada veure com les coses poden indicar que es pot invertir
la tendència positiva que s’havia iniciat, que no vol dir que
totes les coses anassin bé, sinó que s’havia començat a percebre
un nivell de satisfacció millor dels ciutadans. Si és això, tenc la
síndrome d’exconsellera, per suposat; però vostè, Sra. Suárez,
crec que no és la persona més indicada per donar lliçons i li dic
amb tot el meu afecte, vostè és la claca del Govern o la vocera
del Govern, tot i perdent la seva coherència: Son Espases,
privatització dels concerts, vull dir, que es retardin les obres de
l’hospital d’Eivissa; han aturat les obres dels quiròfans de Ca’n
Misses; no prenen mesures per fidelitzar professionals, i vostè
surt aquí i felicita el Govern.

Doncs estupend, jo m’estim més tenir la síndrome
d’exconsellera que no tenir la síndrome de la poca coherència
política dins aquest Parlament. La ira, Sra. Suárez, i això també

va per al Sr. Alorda, no l’han de dirigir cap aquí, cap a aquest
grup, aquest grup ha fet el mateix des del principi, la ira per
Son Espases, que la duen, no en parlen però és que la duen a
dins i se’ls nota, l’han de dirigir cap als seus socis, però no cap
al Grup Parlamentari Popular, que l’únic que cercava era
millorar la sanitat pública.

I per acabar, perquè no hi ha molt de temps, sí vull fer
referència a una qüestió. És bastant roí treure dates de llista
d’espera a partir del mes de maig i juny, quan jo ja feia les
maletes a la Conselleria de Salut, sí, feia les maletes. Ara, sí és
cert que aquest govern du sis mesos i durant aquests sis mesos
ha tengut pacients de llista d’espera quirúrgica de més de sis
mesos. Això vol dir que el conseller de Salut fa les maletes o el
Govern fa les maletes? No, vol dir, senzillament, que com que
en el tema de pressuposts no han prioritzar controlar la llista
d’espera, i la llista d’espera no és un èxit d’un dia, és una
qüestió sobre la qual s’ha de fer moltíssima feina. S’ha
incrementat la llista d’espera, el nombre total en un 8%, i s’ha
incrementat el nombre de pacients que esperen molt; i això no
es pot tolerar, és una cosa contra la qual s’ha de lluitar i no s’ha
de polititzar, és la primera vegada que ho dic en aquest
Parlament. I senzillament crec que no és just que es treguin les
dades a partir del mes de maig, feia tres anys que no hi havia
pacients de més de sis mesos en llista d’espera quirúrgica,
perquè no només aquesta persona que els parla o el Govern
gestionat pel Partit Popular, sinó perquè tots els professionals
varen fer moltíssima feina, fins i tot els que encara hi són. Però
potser les instruccions que rebien fa sis mesos no són les
mateixes que reben en aquest moment, perquè tal vegada el
suport cap a aquesta línia d’actuació no és el mateix.

Senzillament, crec que, repetesc, el que no vol entendre no
entendrà mai, crec que hi ha motius suficients per presentar
aquestes esmenes a la totalitat, perquè demostren el poc pes
polític que té la sanitat pública per a aquest govern. Però tot i
així complirem l’encàrrec o l’acord al qual varen arribar el
president Antich i la Sra. Rosa Estaràs de poder fer feina
plegats, perquè no passi, perquè al final els ciutadans estiguin
satisfets, i els professionals, sobretot, que ara comencen a estar
una mica inquiets, puguin trobar aquesta satisfacció i aquesta
tranquilAlitat que en definitiva es necessita per millorar la
sanitat. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica té la paraula la Sra. Suárez, pel
Grup Parlamentari Mixt.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, molt breument. Simplement li diria que es relaxi,
segurament aquesta reacció violenta té a veure amb aquesta
síndrome que li he explicat, que vostè pateix sense reconèixer-
ho i tal vegada és que simplement no ha entès el que jo
denomino la síndrome de l’exconsellera, és simplement no
acceptar que una persona ja no pot dirigir una conselleria que
ho feia fins ara i que ha d’acceptar un paper d’oposició, i no
dedicar-se a donar lliçons a tothom.



788 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / Fascicle 2 / 18 de desembre del 2007 

 

Però és que, a més, a part de la síndrome de l’exconsellera,
en deu tenir una altra que encara no he trobat el nom, però bé,
ho cercaré, tendrem temps al llarg de la legislatura, una altra
síndrome que consisteix també que, a més, dóna lliçons a la
resta de diputats, en aquest cas, en el meu cas, sobre la seva
incoherència o sobre la seva actuació política. Jo li diria que,
bé, li agraeix moltíssim les seves recomanacions, però sento
dir-li que discrepo absolutament. Jo crec que no he estat
incoherent, crec que faig un paper important dins aquest
Parlament i també donant suport a aquest govern en qui confio.

I a més, després de sentir-la, si li dic la veritat, encara estic
més contenta de donar suport a aquest govern i de confiar
plenament en la gestió d’aquesta conselleria. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, no demanen la paraula. En torn de contrarèplica,
el BLOC per Mallorca té la paraula, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Lament aixecar expectatives que
segur que frustraré, per tant deman perdó per endavant, però
crec que sí que s’havia de poder contestar.

Jo, Sr. Conseller, ho pensaria si retiram aquests pressuposts,
perquè eren millor l’any passat, un 10% més baixos que no ara;
costa entendre-ho, li seguirem donant voltes. Com que jo
encara no he acabat d’entendre, avui encara no, si hagués
escoltat més estona la Sra. Castillo per ventura m’hauria
convençut que els seus eren òptims, un 10% més baixos, els
d’aquest govern són xerecs un 10% més alts, però per ventura
si s’hi va esforçant ens acabarà convencent.

En tot cas, una qüestió també bàsica, crec que donar suport
a un govern és una feina molt digna, molt important dins una
democràcia, en qualsevol cas, molt satisfactòria, ja els ho dic,
respecte d’una altra feina molt digna i molt correcta que és fer
d’oposició, que jo els ho desig a vostès molts d’anys, que veig
que s’hi senten molt a gust i que els permet, a més, uns altres
paràmetres de coherència. Però crec que està molt bé aclarir
aquest tema de la coherència, perquè ho trob important;
nosaltres, els canvis de polítiques els saludam quan ens
convenen, o millor dit, quan venen a les nostres; els temes
territorials, tot allò que vostès no feren, els saludam, feim un
recordatori del que havíem fet, però els saludam perquè venen
als nostres paràmetres, però vostès pareix que per molt que
venguin a qualque posició seva, o segons la Sra. Castillo, hi ha
un camí cap aquí en algunes polítiques que es fan des de
sanitat, que jo crec que en bona mesura sempre les havíem
compartit, no les saluda, sinó que les castiga.

Per l’altra banda, també m’ha agradat saber que si qualque
vegada fan un pacte, han canviat també en això i no estan
absolutament d’acord amb els socis, pel que sigui, abandonaran
el govern, cosa que em va bé saber-ho com a postura del Partit
Popular, nosaltres ni hem dit mai que això ho faríem ni ho hem
fet. I dóna la impressió que el Partit Popular ho diu, però espera
que ho facin els altres, espera que ho facin els altres per tornar
al poder i poder tornar fer tots els pactes i consentir tot el que

s’hagi de consentir. Però és important saber que tot el que es va
fer a l’anterior legislatura hi estan absolutament d’acord vostès,
que ho troben molt positiu; que no és ver que se’n desdiguin
gens, perquè si no se n’haurien anat. Jo, com que em confonc
de vegades de saber els paràmetres de coherència respecte
d’acords del Partit Popular, em va bé saber-los.

Els nostres no són aquests, els nostres són arribar a acords
als màxim possibles, de vegades hi ha discrepàncies i si
globalment són positius, són positius. En matèria territorial i en
matèria governamental només de comparar el que significaria
que vostès tornassin respecte del que ha representat aquest
debat a aquestes alçades, la veritat estam convençudíssims
d’haver encertat i donarem suport a aquest govern. Vostès faran
una altra pràctica, jo la respect; la nostra comprenguin que
l’adoptam nosaltres en els nostres congressos. I no veig que
sigui tan enfora dels paràmetres que vostès defensen en públic,
no els que esperen dels altres. Però bé, això ja ho aniran
aclarint a mesura que passi el temps.

Nosaltres, de la resta crec que no ha dit pràcticament res
més que valgui la pena ser replicat ara en aquesta intervenció
i per tant mantenir el nostre suport a la conselleria i per tant no
donarem suport a l’esmena a la totalitat perquè no volem baixar
un 10% la sanitat, tot i que entenem que vostès creuen que
estarien millor els ciutadans amb un 10% menys, però nosaltres
no ho compartim.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Dalmau, té la paraula per un temps
de cinc minuts.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo demanaria una cosa, senyors del
Partit Popular, i és respecte, respecte i educació a tots els
diputats que formen part d’aquest hemicicle, és l’únic que els
deman. I molt breument, i molt breument, si vostès em deixen
parlar...

(Remor de veus)

... si vostès em deixen parlar, els demanaré també, i em
sorprèn bastant que vostè fes les maletes el mes de maig. Vostè
va fer les maletes el mes de maig quan li tocava assumir la
responsabilitat de la Conselleria de Salut fins el darrer dia en
què hi fos el Govern, vostè no pot fer les maletes i anar-se’n el
dia menys pensat. Això és una situació molt greu.

I evidentment nosaltres donarem suport al pressupost del
Govern de la Conselleria de Salut. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Hi ha fixació de posicions per part d’algun
grup que no hagi intervingut? No.

Passarem, doncs al debat número 11, de globalitat.
Agrupació de la secció 18, Conselleria de Salut i Consum, amb
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les seccions i entitats afins. En primer lloc, passam a la defensa
conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Mixt-AIPF. A les  partides, al programa 411D,
planificació de l'assistència sanitària, l'esmena 3387; al
programa 413E, Pla autonòmic de drogues, l'esmena 3383; al
programa 443E, protecció i defensa del consumidor, l'esmena
3386, i a la secció 60, Servei de Salut de les Illes Balears, les
esmenes 3384 i 3385; per la qual cosa té la paraula el Sr.
Mayans i per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, presidenta. Les esmenes d’aquesta secció 18, de
Salut i Consum, són algunes més concretes i alguna sobretot
més general que fa referència a totes les illes. Començant per
aquesta és important assenyalar, tots ho han fet, l’hospital que
es va construir a l’illa de Formentera i és que s’han construït,
s’han millorat a totes les altres illes, i per això un complement
extern a aquests hospitals és donar servei d’habitatge i serveis
d’allotjament als que no poden ser intervinguts o no poden ser
tractats a hospitals a diferents illes.

Què vull dir amb això? Vull dir que a altres comunitats
autònomes hi ha el que s’anomena tècnica hotel de pacients, on,
quan no es pot donar servei ni intervenció als malalts que ho
necessiten als llocs de residència, poden desplaçar-se a altres
bandes i estar allotjats ell i l’acompanyant en aquest hospital de
pacients, com he citat ara. Per tant, aquesta esmena va en
aquest sentit, destinar una partida important a construir un
annex al futur Hospital de Son Espases per allotjar els malalts
i els seus familiars. En comissió se’m va dir per part del Partit
Socialista que aquesta conselleria no té competència sobre
això. Jo discrep, no té res a veure amb habitatges, simplement
és un hotel de pacients, per tant és una residència sanitària que
res té a veure amb habitatge, ni la Conselleria d’Habitatge.

Esmenes més concretes fan referència al Pla de drogues,
important no només a Formentera sinó a totes les illes. Per tant,
transaccionable i ampliable la partida que hi he destinat.

Altres esmenes també fan referència, li ho vaig dir al
conseller quan (...) la iniciativa. Va muntar una terminal
telemàtica per presentar queixes dels consumidors que no
s’havien sentit ben atesos a qualsevol indret de l’illa. Per tant,
el següent pas és crear una Oficina del Consumidor a la Pitiüsa
menor. Per a aquest tema hi he destinat una partida de 300.000
euros i que per aquest concepte fins i tot es podria llogar algun
local, o adquirir algun local petit que n’hi ha.

Dues esmenes molt concretes, però també molt necessàries.
Són esmenes fruit de reunions amb tècnics de l’illa, tècnics que
pateixen el dia a dia i que fan la feina en el tema sanitari. Una
és per dotar, per complementar l’Hospital de Formentera. Estic
d’acord i agraesc que l’Hospital de Formentera hagi millorat el
seu finançament i esper que mitjançant aquestes dues esmenes
puguin acabar-se de millorar. Són esmenes a nivell
pressupostari totalment assequibles i assumibles. Una és un
TAC i l’altra és un mamògraf. La contestació del PSOE en
comissió va ser que no estava prevists en els pressuposts. Clar,
precisament per això faig l’esmena, perquè no està previst en
el pressupost. Si s’acceptessin es donaria un pas de gegant a
l’atenció sanitària a l’illa. Ara mateix i per posar un exemple,

la gent que és atesa a l’hospital, cada dia millora però encara té
mancances, si necessita fer-se una prova de TAC ha d’anar a
Eivissa a fer-se’l i després tornar a Formentera per passar
consulta a especialista. Una situació absurda que es podria
arreglar amb 300.000 euros aproximadament. El mateix passa
amb el mamògraf. Per tant, són dues esmenes en un sentit molt
necessaris i totalment assumibles pressupostàriament.

Per altra banda, felicitar el Partit Popular perquè les seves
esmenes, tan de dietes metges per a desplaçats, per l’intent de
fidelitzar els metges a les illes menors, o el plus d’insularitat,
completa d’una manera molt importat les esmenes presentades
pel meu grup.

Gràcies, Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. 

A continuació passam a la defensa conjunta de totes les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular i que
detallam. Al programa 411A, les esmenes RGE núm. 3681 i
3487. Al programa 411D, les esmenes RGE núm. 3840, 3578,
3580, 3682, 3841 i 3535. Al programa 413B, RGE núm. 3773.
Al programa 413C, esmenes RGE núm. 3843, 3844. Al
programa 413E, l’esmena RGE núm. 3816. A la secció 60, al
programa 000A l’esmena RGE núm. 3819. Al programa 411B,
esmena RGE núm. 3842. Al programa 412A, esmenes RGE
núm. 3774, 3689, 3691, 3855, 3839, 3850, 3851, 3852, 3854,
3772, 3848, 3853, 3856, 3861, 3862, 3849, 3857, 3858, 3859
i 3860. Al programa 412B, les esmenes següents RGE núm.
3838, 3846, 3845, 3687, 3847, 3863, 3690 i 3688.

Per defensar-les té la paraula la portaveu del Grup
Parlamentari Popular per un temps de 5 minuts.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
primer lloc em vull dirigir al Sr. Dalmau i demanar al conseller
el mateix respecte que vostè ha demanat a tots els diputats,
perquè veig que no ha tingut paciència ni de quedar-se al final
del debat dels seus pressuposts, se suposa...

(Aplaudiments)

Segurament el conseller pensa que ha llegit el seu discurs i
així ja acaba la seva feina. 

El Grup Popular manté 42 esmenes a la globalitat, a la
secció 18, Conselleria de Salut i al Servei Balear de Salut. Són
esmenes en matèries assistencials, de prevenció i
d’infraestructures que creim necessàries per garantir un servei
sanitari de qualitat als ciutadans de les Illes Balears. Pensam
que en el pressupost, tal com s’ha presentat, no es garanteix.
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Per tant, pensam que no hi ha vertadera voluntat política de dur
a terme determinades actuacions...

(Alguns aplaudiments)

Per exemple, el problema de la falta d’especialistes, ens
repeteixen una i altra vegada l’argument que és un problema
que es dóna a tot l’Estat espanyol, la qual cosa és veritat, però
evidentment a les nostres illes, sobretot a Eivissa i a Menorca
el problema és especialment greu, en els últims 5 mesos a
Eivissa la situació és realment preocupant, ja quasi no queden
especialistes en algunes especialistes. No dic que no Sr.
Conseller, se n’han anat 2 psiquiatres, 1 oncòleg, dels pocs que
quedaven i segueixen i la conselleria no fa res. La gerència no
fa res per resoldre aquest problema. Per tant, presentam les
esmenes 3580, 3839, 3838 per iniciar una política de plus
d’insularitat per retenir els professionals sanitaris a les nostres
illes. 

La 3841 és per assegurar el compliment dels acords de la
carrera professional. 

També per incentivar els professionals i potenciar la recerca
presentam l’esmena 3847, que proposa iniciar la segona fase
del centre d’investigació Cimera per culminar el seu
desenvolupament i que quedi com un centre de referència
internacional en investigació en medicina respiratòria. 

Per palAliar la insularitat i garantir l’accés de tots els
ciutadans al sistema sanitari, proposem l’esmena 3846 per
incrementar les dietes als pacients i acompanyants desplaçats
que han de rebre assistència fora dels seus llocs de residència.

En aquest mateix sentit hi ha l’esmena 3535, de 5 milions
d’euros, per al finançament de la construcció d’un annex a
l’Hospital de Son Espases, destinat a serveis per als malalts i
familiars procedents d’Eivissa, Menorca i Formentera. En
aquesta esmena coincidim amb el diputat del Grup Mixt de
Formentera. A la comissió es va argumentar per votar-la en
contra que no era competència de la Conselleria de Salut la
construcció d’habitatges. Evidentment, no es demanen
habitatges, es demana un servei que funciona a moltes
comunitats autònomes, que ofereix servei d’hoteleria per als
pacients i familiars que s’han de desplaçar a l’hospital de
referència. Crec que tots els diputats d’Eivissa i Menorca han
de ser sensibles a aquest tema i haurien de donar suport a
aquesta esmena. Puc entendre la disciplina política dels
membres del Grup Socialista, però no podria entendre una
insensibilitat de les diputades d’Eivissa pel Canvi. Per cert, Sra.
Suárez, per favor! No faci més diagnòstics, no busqui tants
síndromes en els altres portaveus perquè tots en podríem trobar
algun i sense buscar gaire.

En atenció especialitzada presentem l’esmena 3578 de 3
milions d’euros per ampliar el concert sanitari de prestacions
públiques amb la Clínica Menorca de Ciutadella, per evitar
desplaçaments de pacients a Maó. 

Per a millora d’infraestructures hospitalàries presentam
l’esmena 3773 d’addició de 6 milions d’euros, per a
l’ampliació de l’Hospital de Manacor.

Seguint en el tema de les infraestructures hospitalàries
presentam una esmena, la 3687, d’afectació d’1 milió d’euros
per començar el nou Hospital d’Eivissa. És inadmissible que a
hores d’ara el Sr. Conseller no ens pogués contestar a la
comissió, a la seva compareixença per presentar el pressupost,
quin model de finançament tindrà el nou hospital. Ens va dir
textualment: “com es finançarà? És objecte de discussió que
tindrem en dates properes i que evidentment haurà d’estar
pressupostat a partir de l’any 2009". Davant d’aquesta
incertesa, presentam aquesta esmena per assegurar que les
obres es comencin l’any 2008, perquè no podem confiar en què
Madrid colAlabori, perquè fa 5 dies llegíem: “el Congreso
rechaza instar al Gobierno a cofinanciar el Hospital de Son
Espases”. Imagini’s què faran amb Eivissa.

Per aconseguir apropar la sanitat a l’usuari, és fonamental
un impuls a l’atenció primària, que veig que és la nineta dels
seus ulls. L’esmena 3689 d’addició de 500.000 euros és per
donar compliment a l’increment de plantilles d’atenció primària
de totes les categories. 

Quant a infraestructures d’atenció primària, presentem
esmenes per a la construcció de nous centres de salut que no es
veu voluntat real de dur-los endavant perquè no es varen citar
ni a la compareixença ni a partides. Per exemple el nou centre
de salut a Santa Ponça, a Es Molinar, Manacor, Bunyola, Son
Servera, Es Banyer (Alaior), Son Roca (Palma), Cala d’Or,
Maria de la Salut, Sant Joan (Eivissa), Sa Colomina (Eivissa)
i altres per adaptacions de locals, ampliacions, continuar obres
ja iniciades i finalitzar centres de salut com el de Son Amonda
(Inca), dotar d’atenció continuada el nou centre de salut de Can
Picafort, etcètera.

Quant a noves prestacions presentam una esmena
d’afectació de 500.000 euros per a la posada en marxa de la
unitat del codi genètic per lluitar contra el càncer, actuant en
prevenció especialment del càncer de mama i de còlon. També
en prevenció presentam una esmena perquè es comenci ja, a
partir de l’any 2008, la vacunació contra el virus del papilAloma
humà per prevenir el càncer de cèrvix.

Per a la millora de la salut pública proposam la creació de
l’Agència de Seguretat Alimentària i del Laboratori autonòmic
de referència en salut pública. Augmentar el finançament del
Defensor de l’Usuari, en els seus pressuposts baixa. 

En general aquestes són les esmenes i esperam el seu
suport, especialment ho demanaria als diputats d’Eivissa i de
Menorca. Gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam ara a fixació de
posicions per part dels grups que no hagin intervingut. I en
primer lloc té la paraula pel Grup Parlamentari Mixt-Eivissa pel
Canvi la Sra. Suárez per un temps de 5 minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:
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Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Començaré per les esmenes del Sr. Mayans i ja anunciam que
no les podrem votar afirmativament...

(Remor de veus)

...per les següents raons.

La referida als plans de lluita contra el consum de drogues,
ja està contemplada a la Direcció General de Salut.

La que planteja la creació d’una Oficina del Consumidor,
li hem de dir que no és competència d’aquesta conselleria, sinó
de l’ajuntament. Però no lleva que la Direcció General de
Consum tengui previstes actuacions a l’illa.

Respecte les dues peticions per completar els serveis oferts
per l’hospital, entenem que el pla d’obertura no els
contemplava i que la dotació per a enguany és prou important
com per si es consideren necessaris aquests serveis es podria
donar resposta.

Passam ara a les esmenes formulades pel Grup Parlamentari
Popular. Sra. Castro, vostè a la comissió ens va dir que
miréssim amb estima les esmenes perquè les havíem rebutjat a
la comissió i a veure si en el ple les podríem aprovar. Nosaltres
més que amb estima, és un criteri possible, les hem tractat de
mirar amb arguments i per això passam ara a comentar-li els
nostres arguments.

A la comissió ja li vàrem exposar els principals arguments
de rebuig i ara exemplificarem aquests arguments amb esmenes
concretes. En concret parlarem de 4 grups diferents d’esmenes,
amb els seus respectius arguments de rebuig. 

En primer lloc n’hi ha un bon grapat d’elles que no podem
votar-les a favor, simplement perquè ja estan recollides al
pressupost. Són pràcticament una trentena d’elles i lògicament
no les llegiré totes. Com deia abans, la seva companya li podria
passar després la fotocòpia i així ho podríem mirar.

Sí que volem destacar d’aquestes esmenes, hem pogut llegir
a les seves motivacions que apareix sovint l’expressió “tenim
la sospita que no es farà”. Bé, nosaltres no tenim cap sospita
que la intenció del conseller és dur endavant, amb la major
agilitat possible, tots els projectes. I nosaltres per tant, no
podem compartir amb vostès aquesta desconfiança.

En segon lloc hi ha un parell d’esmenes que fan referència
a la construcció de centres de salut i que simplement no
apareixen en el Pla d’infraestructures 2003-2010, com és el cas
del Banyer (Alaior) o un nou centre per a Manacor. De
moment, aquest que he citat és el pla vigent, aquestes són les
prioritats i entenem que ha de ser el Govern que canvií, si ho
troba necessari, aquest pla amb la incorporació de noves
propostes i no pensant per tant, que una esmena al pressupost
sigui la via adient per canviar o per modificar aquest pla
d’infraestructures.

En tercer lloc tenim una cinquena esmena que planteja
ampliacions de variats serveis o prestacions que la conselleria
considera que ja es cobreixen amb els mitjans actuals. És el cas

de la petició de l’ampliació del concert sanitari de prestacions
públiques amb la Clínica Menorca. La creació de l’Agència de
la Seguretat Alimentària. L’ampliació de l’horari del PAC de
Manacor. L’inici del centre de salut de Son Roca (Palma). O
l’inici de la segona fase del Centre d’Investigació Cimera.
Acceptam des del nostre punt de vista el criteri de la
conselleria, en el sentit de la manca de necessitats d’ampliar
aquests serveis i per tant, no podrem votar a favor.

I finalment arribam a l’esmena RGE núm. 3535, en la que
vostès demanen una especial sensibilitats als diputats de les
illes menors. Jo no compartesc aquest criteri que els diputats de
les illes menors hagin de ser més o menys sensibles respecte a
qualsevol esmena perquè sigui del seu territori. La sensibilitat,
jo entenc, de la mateixa manera que li ho deia a l’anterior
intervenció a la Sra. Cabrer, la sensibilitat s’ha de tenir per tot
allò que passa a les Illes Balears. Concretant i en relació a
aquesta esmena, sí és cert i ja ho vàrem dir en comissió, que la
construcció d’aquest edifici no és competència de la
Conselleria de Sanitat, tampoc la gestió d’habitatges. Però jo li
faria una reflexió i li torn al seu grup i és que jo no entenc per
què si vostès pensaven que aquest edifici era tan important i era
un annex que es faria al nou Hospital de Son Espases, per què
a la planificació que varen fer vostès aquest edifici no es
contemplava i justament surt ara? Li demanaria que facin
aquesta reflexió perquè tinc la impressió perquè també som
sensible a aquest tema, tenc la impressió que aquesta esmena té
més d’oportunisme polític que altra cosa.

Per tant i en resum, a la vista dels diferents arguments, li
anunciam que no podrem votar a favor de les esmenes del Grup
Parlamentari Popular i que donarem suport al pressupost de la
conselleria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina..., no vol intervenir. Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca té la paraula el Sr. Alorda per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, en
primer lloc una altra reflexió de coherència i és no sé si la
preocupació del Partit Popular és que hi hagi tants de partits en
el Govern i es creï inestabilitat, o si els fa ganes és que n’hi
hagi més, perquè m’ha donat la impressió, si l’he entesa bé, que
vostè l’animava que es produís, que no hi hagi consensos, que
no hi hagi suport al Govern, sinó que per favor, que cada partit
inestabilitzi al màxim i una cosa encara més perillosa, m’ha
paregut, les illes. Que els diputats del PP de Menorca,
d’Eivissa, els del PSOE d’Eivissa, els diputats per illes
expressin una...

(Remor de veus)

Ah! Els del PP i els del PSOE no tenen sensibilitat insular?
Només la té Eivissa pel Canvi. Jo he interpretat tots els d’una
illa menor, només els d’Eivissa pel Canvi? Ah! Perdoni, ho
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rectific, només els d’Eivissa pel Canvi tenen sensibilitat insular.
Jo m’havia paregut que no per aquí que anava, sinó que cada
una de les illes havia de provocar fins i tot votacions separades
per blocs d’illa, que era el gran problema que hi havia, se’n
recorden el 79, 80, 81, 83, aquell 24.6 de l’Estatut que hem
llevat, perquè es deia que Mallorca aplicaria el rodillo, etcètera.

(Continua la remor de veus)

Jo crec que aniria alerta amb això, fomentar aquest tipus de
sensibilitat. S’han de pactar les coses, s’ha d’intentar. Jo crec
que moltes de les esmenes que aquí hi ha són positives. Crec
que intenten fer més coses de les que es fan, però els doblers
són limitats i es pot fer allò que es pot fer. Es fa un 10% més,
com a mínim, d’allò que vostès feien, però evidentment és cert
que no s’assumeixen tots els reptes.

De totes maneres, una bona part d’aquestes esmenes, jo no
tendré temps de parlar-ne de totes, però són programes que
d’una manera o d’una altra ja estan incorporades en els
pressuposts i creim que fer-los més rígids amb aquestes
esmenes seria un error gairebé de gestió. Per exemple, els plans
de lluita contra el consum de drogues a Formentera. La
implantació d’una Oficina del Consumidor a Formentera. El
tema del Defensor de l’Usuari, ja es dóna un suport, però es pot
ampliar com sempre tot. El tema de les vacunes que també està
previst. El Laboratori de salut pública. El tema de la recepta
electrònica. El tema de les dietes per a desplaçats, s’ha millorat,
es pot millorar més, però s’ha millorat respecte dels que vostès
feien. La revisió del catàleg ortoprotèsic. La unitat de codi
genètic. Ja no en parlem dels equipaments, vostè ha incorporat
una llista d’equipaments que estan planificats i que estan
prevists, senzillament perquè el conseller no les va citar a la
seva presència en comissió. Ampliació de l’Hospital de
Manacor, centre de salut de Son Servera, de Bunyola, Es
Molinar, Santa Ponça, Maria de la Salut, Palma, Alaró, no en
parlem del de Son Amonda d’Inca, Sant Joan d’Eivissa,
etcètera. Són tot un seguit de propostes que ja, com dic, estaven
preparades.

Algunes no, com les que plantejava AIPF sobre el TAC o
el mamògraf a l’Hospital de Formentera que són despeses que
suposarien una millora, qui ho dubta? Però que en aquests
moments no estan prevists i tant de bo que sigui possible dur-
los a terme aviat.

L’habitatge. Jo crec que sí hi ha d’haver un servei adequat
d’hoteleria dins l’hospital de referència, com s’ha dit, no hi ha
absolutament res previst. S’ha de fer l’esforç que calgui, però
tampoc no tenc clar que hagi de ser un servei d’habitatges. Se
n’haurà de parlar, crec que és una sensibilitat que hem de tenir
tots els illencs, tots els que creim que la plurinsularitat té uns
costos i també ho reivindicam des de fa molts anys, hem
convençut relativament a tots els que l’haurien de finançar, jo
diria que poc, però que com a mallorquí jo consider que aquest
element s’ha de tenir molt present. Ara bé, hem de trobar la
fórmula de poder-la afrontar.

Tampoc el concert sanitari a la Clínica de Menorca, ja s’ha
dit, s’ha criticat que hi ha moltíssims concerts, o que es
mantenen els concerts. Per tant, nosaltres pensam que no cal
ampliar aquest concert. 

La creació d’una Agència de Seguretat Alimentària.
Nosaltres creim que sí, que hi ha d’haver molta activitat en
seguretat alimentària. Hi ha un esforç en aquest sentit per part
de la conselleria, però no necessàriament passa per crear una
agència.

El tema del tabaquisme no donaria per acabada,
evidentment, la nostra reivindicació que l’Estat ens torni, o
aporti els doblers que ha d’aportar, nosaltres hi confiam i per
descomptant, que la lluita anti-tabaquisme creim que està prou
afrontada amb aquests pressuposts.

Altres millores, com el PAC de Manacor, el seu horari, el
centre de salut de Can Picafort, el nou centre de salut de
Manacor, el de Son Roca i d’altres són elements que no estan
en el Pla d’infraestructures. I avui el gran repte de cobrir el Pla
d’infraestructures fins el 2010 és de tal magnitud amb els
pressuposts que en aquests moments manejam, que creim que
és complicat aportar i afegir nous elements a la llista. Si es pot
s’ha de fer, nosaltres comprenem que seria una millora, però
també som conscients que hi ha les possibilitats que hi ha.

Respecte les mesures en funció pública. Se n’han aportat i
estan incorporades dins els pressuposts. D’altres que aquí ja
s’apunten directament, han de ser fruit, entenem, del resultat
d’una negociació política dins la mesa de negociació. Algunes
d’elles hi han de ser i estam d’acord en què s’ha d’intentar
afrontar l’excés de rotació, l’abandonament de molts de llocs
d’especialistes. Crec que ho noten especialment les illes
menors, però jo crec que es nota a moltes especialitats arreu.
Crec que aquest esforç l’afronta la conselleria i que és difícil,
crec que ha de tenir el suport. Ho fa la conselleria amb els seus
pressuposts, tant de bo les poguéssim ampliar, per ventura si hi
ha aquest gran pacte d’Estat per canviar el sistema de
finançament de les Illes Balears i ignorar el que va suposar la
darrera LOFCA amb el Partit Popular, se’n recordaran que deia
que els que estaven fora del sistema de sanitat passaria molt de
fred i la Sra. Castillo va donar per bona la transferència que en
aquell moment venia, la veritat és que hi haurà millores que
podrem aportar. Cosa que amb els recursos que en aquest
moment gestiona el país resulta molt complicat.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Primer
de tot respecte les esmenes presentades pel diputat d’AIPF
votarem que no a les esmenes i a continuació explicaré la seva
motivació.

En el cas dels habitatges a Son Espases i com ja han dit
abans diferents representants, la conselleria no té competències
en construcció d’habitatges i a més, li vull recordar que en el
projecte de construcció d’aquest nou hospital, l’anterior Govern
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no ho planteja i no ho contemplava. Però és una cosa que
evidentment des de la conselleria més endavant es donarà
resposta.

No està previst actualment en el pressuposts, com és el cas
del mamògraf i el TAC per a Formentera, a més, en moltes
situacions clíniques també hauria de saber que la solució
terapèutica no es pot oferir a Formentera. Per tant, vull
aprofitar també per dir-li que el pressupost de l’Hospital de
Formentera ha augmentat considerablement en 8 milions
d’euros. Sent aquests exemples d’inversions que es faran en cas
que es consideri necessari i convenint donar-li corresponent
resposta pressupostària, per estar contemplades i previstes. Per
tant, per tractar les activitats sobre les que té la ferma convicció
d’actuar, com és el cas del Pla de lluita contra el consum de
drogues i que lògicament també tindrà efectes a l’illa de
Formentera. O la creació d’una Oficina d’Atenció al
Consumidor, li record que la seva creació depenen dels
ajuntaments.

En el cas de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Popular. Primer m’agradaria mostrar la meva sorpresa, ara
esperava les esmenes presentades una a una i n’hi ha alguna
que sembla que això de la sanitat no ho han agafat molt bé,
pareix que no han governat mai i pareix que no han fet res
durant aquests 4 anys. Està bé que facin propostes en positiu i
això evidentment crec que és una cosa molt positiva. I una de
les motivacions que més es repeteix és que les propostes que es
fan ja estan contemplades en els pressuposts. En el cas de la
dotació de mitjans per al Defensor de l’Usuari, els mitjans estan
contemplats però és evident que no és adequada al complement
del sou que vostès li varen posar al (...), això ja no hi és. 

Com estan previstes també en el pressupost actuacions en
el nou centre de salut de Son Servera, Bunyola, Maria de la
Salut, Santa Ponça, El Molinar, centre que encara que es va
inaugurar fa poc, el local és insuficient i ja està prevista la seva
ampliació. Així com també l’adaptació del local cedit per
l’Ajuntament de Palma per traslladar el centre sanitari
d’Establiments, el centre de salut d’Alaró, Sa Colomina,
Andratx, Son Amonda d’Inca, Cala d’Or i el Terreno a Palma.
Ben igual també que l’inici de l’Hospital d’Eivissa. El conseller
ja va dir que estaven realitzant les primeres passes per l’inici de
la construcció del nou edifici que permetrà disposar del
complex hospitalari a Can Misses. També és un fet, també
estan contemplades actuacions, com la com la vacuna del
papilAloma humà o de càncer de cèrvix que, com saben, és un
compromís adquirit pel Govern central i que quan sigui
necessari s’habilitarà una ampliació de crèdit a l’efecte.

Fan referència també als centres de salut d’Es Banyer, el de
Sant Joan o el de Son Roca. No estan prevists al Pla
d’infraestructures bàsiques 2003-2010; ben igual que Manacor,
supòs que deuen fer referència al centre de salut de Porto Cristo
i aquest ja està en obres.

Altres qüestions que es consideren cobertes a l’actual
projecte de pressuposts, estan pendents d’una possible
negociació i un estudi que justifiqui la seva necessitat i
quantifiqui el seu cost, com podria ser l’increment del
complement de destí per als especialistes que fan feina a les

illes menors o el plus d’insularitat per retenir professionals a
Eivissa i a Menorca.

I es consideren per part d’aquest grup parlamentari també
cobertes amb l’actual dotació pressupostària i vistos els
recursos disponibles qüestions com la seguretat alimentària, els
programes de lluita contra el tabaquisme, l’atenció primària en
general, l’horari del PAC de Manacor, l’atenció a Can Picafort,
el personal de la unitat bàsica (...) Marratxí, el centre
d’investigació CIMERA o, per exemple, la implantació de la
recepta electrònica, objectiu que, per cert, l’anterior conselleria
es va plantejar i no va acomplir, aquest govern ho farà.

Per tots aquests motius no donam suport a les esmenes
presentades tant pel Grup Parlamentari Popular com pel Grup
Parlamentari Mixt AIPF. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau.

(Aldarull a la sala)

Arribats a aquest punt, si els sembla bé, passarem a la
votació dels diferents punts.

Debat núm. 4, de totalitat, agrupació de la secció 13,
Conselleria d’Educació i Cultura amb seccions i entitats afins.
Passam a votar. Votam les esmenes.

Votam .

Sí: 28; no: 29; cap abstenció.

Procedirem ara a la votació de els esmenes del debat núm.
5 de globalitat, agrupació secció 13, Conselleria d’Educació i
Cultura amb les seccions i entitats afins. Passam a votar.

Votam .

Sí: 28; no: 29; cap abstenció.

Passam a la votació del debat núm. 6 de totalitat i de
globalitat, agrupació de la secció 14, Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació amb les seccions i entitats afins. Passam a
votar.

Votam .

Sí: 28; no: 29; cap abstenció.

Passam a votar el debat núm. 7 de globalitat, agrupació de
la secció 15, Conselleria de Medi Ambient amb les seccions i
entitats afins. Aquí hi ha una esmena que entenc aprovada per
assentiment, que és la 3666. 

(Aplaudiments)

Donam aquesta esmena aprovada per assentiment i passam
a votar totes les altres del debat núm. 7. Passam a votar.

Votam .
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Sí: 28; no: 29; cap abstenció.

Si els sembla, podríem fer una agrupació de votacions dels
debats núm. 8, 9, 10 i 11, atès que pens que no hi haurà massa
diferències. Si els sembla bé, passam a votar.

Votam .

Sí: 28; no: 29; cap abstenció.

S’aixeca la sessió, que recomençarà demà, a les 11,00 del
matí.
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