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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió. El primer
punt de l’ordre del dia consisteix en el debat de les preguntes
amb resposta oral davant el plenari.

I.1) Pregunta RGE núm. 3630/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Miquel Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a repartiment dels fons estatals.

La primera pregunta és la RGE núm. 3630 i és relativa al
repartiment dels fons estatals i la formula el Sr. Josep Maria
Mayans i Serra. Sr. Mayans, té la paraula.
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EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. És una pregunta que faig al Govern i
supòs que la contestarà el conseller d’Economia, és referent a
les declaracions que va fer el president del Consell de
Formentera i m’agradaria saber quina opinió li mereixen al
Govern les declaracions, les peticions més bé, del president del
consell respecte del repartiment dels fons estatals derivats de
l’aplicació de la disposició transitòria novena de l’Estatut. Si li
pareixen correctes, si li pareix que estan suficientment
justificades, un poc l’opinió del Govern respecte d’aquest tema.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. El conseller d’Economia té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, les peticions del
president de Formentera em semblen ajustades i acceptables.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera. Sr. Mayans, té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Estic content de sentir aquesta contestació, de veritat. Jo crec
que s’haurà de fer un esforç important, molt important, per
desenvolupar allò que es va consensuar i acordar a l’Estatut
respecte dels 25 milions d’euros a invertir en diferents anys,
derivat de l’assumpció de competències com a consell.

També he de dir-li que aquesta quantitat ja estava negociada,
ja es varen trobar negociades i a part també, com vostè sap
perfectament, una despesa anual que rondava els 3 o 4 milions
d’euros amb el personal que tocava. Aquestes quantitats, com
vostè supòs que sap perfectament, no tenen res a veure amb la
contestació que vostè m’ha fet, com tampoc no tenen res a
veure, entenc jo, amb la quantitat derivada del conveni de
carreteres com a consell propi, desglossat també de l’antic
Consell d’Eivissa i Formentera.

Allò que ara es posa damunt la taula és una quantitat
raonable, una quantitat justa derivada d’aquests fons estatals de
l’Estatut. Jo crec que a part de la població, si el tenim en compte
només com a únic argument totalment matemàtic ja li
correspondria tal vegada més d’allò que ha sortit en premsa
aquests dies. S’ha de tenir en compte la insularitat, s’ha de tenir
en compte la impossibilitat de mancomunar o de posar en comú
diferents serveis que altres fan per poder-los compartir. Hi ha un
obstacle físic evident, la mar. Per tant, és important tenir en
compte aquest detall, és el que hi ha i no es pot agafar d’altres
bandes.

Per finalitzar jo li demanaria que es considerassin tots els
arguments que es posen damunt la taula, sigui quin sigui el
fòrum de debat i que es tengui en compte la realitat pluriinsular
d’aquesta comunitat i igualment supòs que també es farà amb
les altres illes menors.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Sr. Manera, té la paraula.

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

Arran de la seva segona intervenció, comentar-li que el
Govern ha fet un esforç important de cara a dotar el Consell de
Formentera dels pressuposts adequats per poder desenvolupar
les seves tasques. 

I per altra banda tot allò que fa esment a inversions de
l’Estat, com vostè sap, és un tema que és d’execució del mateix
Estat, no és el Govern qui executa, sinó les inversions de l’Estat
a les administracions generals de l’Estat les que efectuen
aquestes inversions. El que fa el Govern és recollir les propostes
que ens estan arribant dels consells insulars en aquest cas, en el
cas que vostè m’està comentant, observar si s’ajusten a allò que
resa el text de l’Estatut, enviar-ho a Madrid i negociar-ho amb
les administracions i els ministeris corresponents. Aquest és el
procediment que estam seguint amb totes les peticions que
arriben quant a inversió de l’Estat a les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera.

I.2) Pregunta RGE núm. 3637/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, relativa a control de les
despeses a l'administració autonòmica.

La següent pregunta és relativa al control de les despeses de
l’administració autonòmica i la formula el Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Manera, no anam! O
precisament no anàvem! Perquè alguna cosa no ha anat prou bé
en el control dels darrers anys de les visa dels alts càrrecs que
no s’hagin detectat algunes anomalies. Pareix ser que n’hi havia
que s’havien pensat que ser càrrec públic era una mena de tot
inclòs, allà on tot hi cabia i que era una idea especialment
perillosa quan hem sabut que hi havia una certa propensió,
sobretot en el PP, d’una malaltia curiosa que no coneixíem i és
“no saber dir que no a les demandes familiars”. Per tant, un
drama. Per ventura a mi se m’ocorre una teràpia senzilla i que
és estar un parell d’anys a l’oposició i com a mínim per ventura
tendrà uns efectes palAliatius.



1344 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 30 / 6 de maig del 2008 

 

Afortunadament amb el canvi de govern s’han detectat un
grapat de casos, és curiós que tot surti ara, quan el PP ja no és
al Govern. Són tantes coincidències que més que casual a mi em
sembla causal...

(Remor de veus)

De totes maneres no sé quina explicació en té vostè i per
això la hi deman, perquè ens preocupa aquest tema. Tal vegada
a una part de l’hemicicle li preocupa i a l’altra no li preocupa
tant, és si considera el Govern suficients els controls sobre les
despeses de representació dels alts càrrecs del Govern de les
Illes Balears, l’administració autonòmica i els ens que en
depenen? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Manera, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. Diputat. Primer de tot dir-li que el Govern a
partir del mes de setembre-octubre va arbitrar la figura de la
intervenció delegada de la Conselleria d’Hisenda a les
conselleries, per fer precisament un seguiment de les despeses
efectuades i donar suport a les auditories que estaven en marxa
i per fer un seguiment de l’execució pressupostària que és un
tema que particularment preocupa molt a Hisenda quant a les
desviacions que es produeixen o que s’han produït en el passat
en determinades conselleries i en determinades empreses.

Si això és suficient? Pensam que hem posat mesures de
correcció i de seguiment amb aquest tipus de desenvolupament
del pressupost i de les activitats públiques. Hem de veure el
resultat que pugui tenir després...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats del Partit Popular, per favor,
escoltin i guardin un poc de silenci, és que no se sent!

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

...hem de veure el resultat que aportin les auditories que
s’estan fent i comprovar després si hi ha desviacions greus o
problemes derivats d’una mala gestió. És el que estam detectant
en aquests moments. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. Manera per les seves explicacions. A mi també
m’agradaria escoltar les del Partit Popular perquè hi tenen
moltes coses a dir al respecte, per ventura no és el moment en
aquesta pregunta, però si tenen una altra ocasió evidentment ens
anirà bé escoltar-los. I efectivament, animar-lo perquè faci

aquesta tasca de control, però que també tots els càrrecs
sàpiguen ja de motu proprio què és el que hi entra i què és el
que no hi entra i que per tenir netedat dins la vida política
tampoc no importa acudir a segons quins tipus de bugaderies a
segons quines hores de la matinada. Això és una qüestió gairebé
d’actitud i de saber allò que un ha de passar i allò que no ha de
passar.

Moltes gràcies.

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Vol fer ús de la paraula el conseller?

I.3) Pregunta RGE núm. 3649/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a ampliació del servei especial
d'odontologia.

Passam doncs a la següent pregunta, relativa a l’ampliació
del servei especial d’odontologia que formula la Sra. Maria
Torres i Marí.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. El 3 d’abril passat, l’antiga
consellera de Sanitat, i així va sortir en premsa, va manifestar
que el trasllat de l’activitat dels quiròfans de l’Hospital General
suposaria la supressió del servei bucodental per a persones amb
discapacitats o malalties mentals. Davant d’això, sembla ser que
no és veritat aquesta afirmació, al contrari, que aquest servei
s’ha potenciat des de la Conselleria de Salut.

Per això i per aclarir-nos aquest tema, agrairia al Sr.
Conseller que em respongués en què consisteix l’ampliació
d’aquest servei especial bucodental a l’Hospital General?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Thomàs, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta; gràcies, Sra. Diputada. Miri, el
servei especial d’odontologia que es dispensa a l’Hospital
General per a persones que tenen discapacitat o malalties
psíquiques, no és veritat que se suprimeixi, sinó que la idea de
la conselleria és potenciar-ho. És un servei altament apreciat per
aquestes persones i els seus familiars. Hem de comentar que
durant l’any 2007 es varen atendre 511 primeres visites, es
varen fer 2.050 segones visites i 80 petites intervencions
quirúrgiques a aquest grup de població.
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Per tant, és un servei que funciona amb consulta de dilluns
a dijous i el divendres s’utilitza el quiròfan perquè hi ha
procediments que tenen aquests tipus de persona, que per la
seva discapacitat psíquica precisen de vegades de qualque tipus
d’anestèsia que altres persones no necessiten.

La Conselleria de Salut i Consum, dins el programa del Pla
estratègic de GESMA vol impulsar un programa de cura
integral per a aquestes persones en salut bucodental. Qui es
podrà beneficiar d’aquest programa? Les persones adultes amb
problemes de salut mental que estiguin ingressades a qualsevol
dels recursos de GESMA, estam parlant de l’Hospital Joan
March o l’Hospital General, i persones que també puguin estar
en dispositius comunitaris de rehabilitació en salut mental,
també els nins i els joves amb discapacitats psíquiques que
puguin pertànyer a qualque associació d’aquest tipus i que la
família ho raoni i ho solAliciti; en tercer lloc, els pacients que
estiguin ingressats en els hospitals de GESMA i que per motius
socials i de manera justificada ho solAlicitin i sigui correcte
donar-los-ho.

D’aquesta manera el servei es (...) a l’Hospital General i
estam esperant les obres oportunes per reubicar-lo a un altre
espai físic i millorar les condicions de confortabilitat d’aquests
usuaris. És a dir, no només no és veritat que se suprimeixi
aquest servei, sinó que aquest servei per a persones amb
discapacitat psíquica de salut bucodental, no només no se
suprimeix, sinó que es potencia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Vol fer ús de la paraula la
diputada? Sí. Doncs té la paraula la Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Li agraesc la informació profusa i
ben explicada. I veim clarament que davant de campanyes
alarmistes, amb unes finalitats molt espúries, es contraposen fets
i feina ben feta. 

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres.

I.4) Pregunta RGE núm. 3645/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a incompliment dels acords retributius amb el
sector de l'educació concertada.

La següent pregunta és relativa a l’incompliment dels acords
retributius amb el sector de l’educació concertada i la formula
el Sr. Francesc Fiol. Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors membres del Govern, no
sé qui contestarà en nom de la consellera. Hi ha preocupació
dins els ambients educatius, Sr. Moragues, perquè s’anuncia una
possible vaga la setmana que ve a l’escola concertada.
Naturalment això provoca desencís, preocupació.

La setmana passada va ser ajornada i avui es torna veure
aquesta pregunta per saber si s’han incomplert els acords
retributius en matèria d’equiparació dels sous del sector
concertat al sector públic, que és un desideratum que s’ha
d’anar avançant. Crec que és una qüestió de justícia que tothom
accepta. Però realment cada vegada que s’augmenten les
retribucions en el sector públic, al final queden més allunyats els
mestres del sector concertat i també, naturalment, mereixen
aquesta equiparació retributiva.

Per tant, la pregunta és quina opinió té el Govern, si hi ha
possibilitats d’evitar aquesta vaga, o si és inevitable. Quina és
la posició del Govern sobre aquesta qüestió?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sr. Moragues, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Fiol, el Govern considera que
no s’han incomplert els preacords i, a més, no tenim intenció
d’incomplir-los. Si bé és cert que en un marc de dificultats
econòmiques estam intentant negociar un ajornament del
compliment total del preacord.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Moragues. Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sr. Moragues. Encara que la consellera
estigui negociant avui un pacte i un acord per evitar aquesta
vaga, cosa que desig que es produeixi, tenc entès que avui matí
mateix hi ha una reunió. Les dificultats econòmiques són per a
tothom, avui els contaré una petita història. Aquí es parla amb
molta freqüència, veim en els mitjans moltes revelacions sobre
herències rebudes sobre situacions que ens hem trobat. Jo en
record molt bé una l’any 2003 quan va entrar el govern Matas
fa quatre o cinc anys. Ens vàrem trobar ni més ni menys que un
acord de retribució al sector concertat, firmat pel conseller
d’Educació del moment per valor de 18,5 milions d’euros i que
quan havia arribat al Consell de Govern havia estat retirat, i això
ens ho vàrem trobar. Aquest era un acord firmat pel govern
anterior que no s’havia acordat en el Consell de Govern, només
s’havia pactat a nivell de Govern i sindicats.
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Per tant, no és estrany que hi hagi desconfiança dins els
ambients sindicals, la darrera vegada que varen arribar vostès...,
almanco el president Antich aquí present, vostès no eren
consellers, però el Sr. President era president i la Sra.
Consellera era assessora en matèria educativa del president,
varen arribar a un acord sindical i els varen prendre el pèl i
després el Sr. Matas es va trobar un forat negre en el món
educatiu de quasi 19 milions d’euros, més de 3.000 milions de
pessetes que vàrem haver de pagar perquè es pogués (...)
aquestes retribucions.

Per tant, els anim que, si és possible, s’eviti la vaga,
naturalment si s’han d’ajornar els acords per pagar més
endavant, si és possible, que es faci, però que l’objectiu sigui
efectivament avançar i complir els compromisos. Avançar en
l’equiparació retributiva en el sector concertat, que s’ho mereix,
perquè és evident que a igual feina hi ha d’haver iguals salaris.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sr. Moragues, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, compartim aquesta
preocupació i estam fent feina perquè el sector de l’escola
concertada no hagi d’arribar, no sé si ho podrem evitar, a un
conflicte colAlectiu i a unes vagues que ens amenacen. 

Jo vull recordar que del preacord de l’any 2007 que nosaltres
vàrem trobar, hi ha dues coses que no ens generen més
problemes, l’acumulació d’hores de lactància i la seva conversió
en un mes de permís. Nosaltres, en aquest cas, no tenim cap
problema i així ho hem fet saber. I tampoc no tenim problemes
en l’aplicació d’una pujada que continuï el camí d’equiparació
del sou del personal interí de la pública i el personal concertat.
És cert que ens generen més problemes algunes qüestions de
drets de pagues, etc., per antiguitats que discutim
conceptualment també. Però efectivament, Sr. Fiol, compartim
amb vostès aquesta preocupació i farem tot el possible perquè
açò no arribi a més. 

De totes maneres, apelAlar a les herències rebudes, Sr. Fiol,
(...) és un perill. Ja sé que no li agrada que jo li digui aquestes
coses, clar, jo no em remuntaré a l’any 2002, jo em remuntaré
a l’any 2007, vàrem trobar el preacord firmat. Si tenien tanta
preocupació de fer avanços cap a l’homologació salarial, tal
vegada no hagués estat malament que tota la previsió de
nòmines del darrer trimestre del 2007 l’hagués tingut en compte
i nosaltres no hauríem hagut de fer una solAlicitud a Hisenda per
pagar els 11 milions i busques que faltaven en el capítol 1 de la
seva conselleria per poder pagar aquest preacord que vostè va
firmar i que no va tenir en compte en el pressupost, cosa que ara
nosaltres hem de fer, Sr. Fiol, i en una situació de conflicte
econòmic o de problemes econòmics, i és més difícil que
arribem. Però evidentment les herències ens han arribat a tots.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Moragues.

I.5) Pregunta RGE núm. 3805/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a plaga de bòrns.

La següent pregunta la formula el diputat Josep Gornés i és
relativa a la plaga de bòrns. Sr. Gornés, té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, la setmana passada
parlàvem de la plaga de la lagarta peluda, avui mateix un diari
recull la preocupació sobre una altra plaga, la del tomicus, un
escarabat que fulmina els pins; no parlarem ara de la
processionària, ja tindrà el seu moment. Però tot plegat esperem
que la cosa no agafi proporcions bíbliques.

Avui li volem demanar sobre una altra plaga, una plaga
coent, la plaga dels bòrns, les meduses o els grumers, ho dic
perquè ho entengui, perquè la setmana passada quan li vaig
explicar el nom comú no va entendre de què parlava. Arriben,
com dic, de forma massiva a les nostres platges.

Voldríem saber, Sr. Conseller, quines mesures té pensat
establir la seva conselleria per tal d’evitar els efectes d’aquesta
plaga.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Sr. Grimalt, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Gornés, un qui el sent pareix
que les plagues bíbliques ja estan castigant aquestes illes pel
Govern que té. Jo li faig saber que la plaga que vostè diu de
bòrns o grumers, pel que sembla enguany no serà superior a la
que hi ha hagut els darrers anys. Vaig veure que el seu govern
no els va fer invulnerables a aquestes plagues. 

En qualsevol cas les causes són, com vostè deu saber, factors
climàtics i també la sobreexplotació pesquera, ja que han
desaparegut pràcticament o han minvat molt les espècies
depredadores dels grumers, com són la tortuga o la tonyina, i
per això hi ha aquest problema.
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Què farem des de la Conselleria de Medi Ambient? La
conselleria per una banda colAlaborarà amb el Ministeri de Medi
Ambient, amb les seves barques de neteja del litoral, que
enguany aniran dotades d’una malla més petita per poder
recollir els grumers quan estiguin ja a la zona litoral. I per altra
banda, treballar en un pla d’actuació que dijous presentaran els
consells per coordinar les actuacions de les diferents
administracions implicades de cara a controlar la presència de
bancs de meduses i informar a la població.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt. Sr. Gornés, té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, esperem que aquesta
vegada el consell no el renyi per aquest pla d’actuació que pensa
desenvolupar vostè, com ha passat en anteriors ocasions. La
veritat, Sr. Conseller, és que ens preocupa molt la situació de la
plaga de bòrns perquè de qualque manera farà que molts de
turistes se’n duguin un record inesborrable de les nostres illes,
un record que deixarà la marca damunt les seves pells perquè
nosaltres entenem que no s’estan aplicant totes les mesures que
caldrien per evitar aquestes molèsties. No només ho deim
nosaltres, també ho diuen (...) tècnics en la matèria,
concretament el que va ser director del pla d’actuacions l’any
passat, quan diu que la plaga serà la mateixa que la de l’any
passat, però a diferència de l’any passat no s’estan duent a terme
les actuacions que anteriors governs, tant el de Madrid com el
de les Illes Balears varen dur a terme en el seu moment.

Per tant, crec que les administracions, el Govern i la seva
conselleria s’haurien de posar d’acord d’una vegada, actuar
conjuntament i intentar mitigar en tot el que sigui possible els
efectes d’aquesta plaga. No el vull fer culpable a vostè,
evidentment, del canvi climàtic, sobretot perquè no tenc prou
temps en aquesta pregunta, però tal vegada podríem trobar prou
arguments per arribar-hi. Sr. Conseller, de ver, posi’s a fer feina
i actuï perquè el problema és molt greu. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el dia que pugui demostrar que
som el culpable del canvi climàtic ja m’ho farà saber perquè
crec que farem història. Miri, Sr. Gornés, jo no sé a quines
actuacions tan importants vostè es refereix de la passada
legislatura. Però en qualsevol cas no hem trobat gaire cosa de
quines actuacions es feien. En qualsevol cas, enguany les
barques del litoral disposaran de mitjans per a la retirada de
grumers, cosa de la qual l’any passat no disposaven. En
qualsevol cas li donaré un parell de dades.

La retirada, com sap vostè o com hauria de saber, no és fàcil,
a mar obert és competència de l’Estat, del Ministeri de Medi
Ambient; i en el cas del litoral nosaltres hi colAlaborarem. No
existeix cap mètode efectiu al cent per cent, es fa mitjançant
recollida mecànica o mitjançant xarxes. El Ministeri de Medi
Ambient, per la informació que tenim, té un pla en colAlaboració
amb les confraries de pescadors i s’està ultimant el conveni
entre l’empresa pública TRAGSA i les confraries de pescadors
perquè siguin les confraries que a partir de dia 1 de juny facin
aquesta retirada. Hi ha bons precedents tant a València com a
Catalunya i s’estableixen compensacions per als pescadors que
hi participin. L’any passat això només es va fer parcialment i
pareix que no hi va haver massa bon acord amb les confraries.
Enguany sembla que la cosa va millor.

Per altra banda, la conselleria com ja he dit, a banda de
colAlaborar amb les seves embarcacions de neteja del litoral, està
treballant en un pla d’actuació que vol coordinar amb els
consells. A vostè no l’entenc, la setmana passada em criticava
que el Consell de Menorca no em donés suport, quan vostè em
deia que havíem de fumigar. Ara em diu no sé què. El Consell
de Menorca en cap moment no ha mostrat cap discrepància en
el tema dels grumers. El que volem fer és, juntament amb les
altres conselleries, consells i ajuntaments, establir un sistema
per tenir tota la informació d’on hi ha en cada moment els bancs
de grumers per poder informar la població. Per tant, s’obtindria
informació dels bancs i de la seva presència, se centralitzaria la
informació i es distribuiria en temps real a través de web i als
hotels. A més a més, les platges disposaran d’una bandera
específica per indicar això.

Actualment aquest sistema, que pareix senzill, només
existeix a Catalunya i Balears l’ha de tenir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Grimalt.

I.6) Pregunta RGE núm. 3799/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a canvis a l'EBAP.

La següent pregunta és relativa a canvis a l’EBAP. La
formula el Sr. Josep Costa. Sr. Costa, té la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La
pregunta queda formulada en els seus termes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Qui la respon? Sra. Leciñena, té la
paraula.

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

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Sr.
Costa, para contestarle la pregunta en los términos que constan,
debo decirle que la presentación de las líneas estratégicas
destacamos la importancia que para este gobierno tiene la
formación del personal que trabaja para la administración
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pública. Por ello nos marcamos el objetivo de reorientar la
Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), para que sea
la escuela de todas las administraciones. Hasta este momento la
EBAP preferentemente es una escuela de formación dirigida
más hacia el personal de la administración autonómica. De
hecho hasta ahora el plan de formación continua contemplaba
que solamente accedía el personal de la administración local,
siempre que quedaran plazas vacantes. Esto es lo que decidimos
desde el principio que había que cambiar.

Para conseguir este objetivo de reorientar la EBAP hacia una
escuela de formación de todas las administraciones públicas de
la comunidad, iniciamos una serie de reuniones que hemos
mantenido con la administración local, con consells, con la
Universitat de les Illes Balears, inclusive con colectivos de
funcionarios. Fruto de estas reuniones es que en estos momentos
estamos en la fase de redacción de convenios con los consells
y con la Universitat de les Illes Balears para hacer posible esta
reorientación de la escuela. Y también para incorporar a los
consells y la Universitat de les Illes Balears en el órgano rector
del EBAP. Un órgano rector que hay que decir que hasta ahora
nunca se ha reunido. Nuestra intención es convocar este órgano
rector, una vez que se haya modificado e impulsarlo.

Estas reuniones nos ha permitido conocer las necesidades
formativas que tenía también la administración local. Por ello
nos ha permitido planificar una serie de cursos específicos y
quiero destacar, aunque fue reciente la reunión que tuvimos con
el Consell de Formentera y posteriormente con funcionarios de
Formentera, que para este mes de mayo, entre los días 19 y 23,
se hará un curso de unas 20 horas de duración, diseñado
exclusivamente para los funcionarios tanto del Ayuntamiento
como del Consell de Formentera, para que se puedan adaptar al
cambio competencial.

También tenemos previsto organizar un foro de nuevas
sociedades, dirigido a ayuntamientos, cursos de contractos
administrativos y un curso de interventor para el Ayuntamiento
de Palma. Estas son algunas de las ofertas específicas dirigidas
a la administración local. 

A esta oferta formativa hay que añadir el Plan de formación
entre (...) del Instituto Nacional de Administraciones Públicas,
dirigido al personal al servicio de las distintas administraciones
públicas ubicadas en el ámbito de las Illes Balears. Es decir, que
también se incluye aquí la administración local. Son cursos de
atención al ciudadano, de gestión financiera, etc.

Quiero también destacar que hay acceso por parte de la
administración local a la formación continua, también se ha
adquirido el material necesario para que haya cursos por
videoconferencia que conecten las 4 islas, dado que hasta ahora
solamente se podían conectar dos islas al mismo tiempo. 

Éstas son algunas de las lineas en que estamos trabajando
para que verdaderamente la EBAP sea la escuela de formación
de toda la administración y que esta administración esté a la
altura que los ciudadanos necesitan y piden. Muchas gracias.

I.7) Pregunta RGE núm. 3792/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a subvencions a les federacions esportives.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta és relativa a subvencions a les
federacions esportives i la formula la Sra. Esperança Marí. Sra.
Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
Cañellas, conseller d’Esports i Joventut, la difusió de la pràctica
de l’esport entre els diferents segments de la població de les
Illes Balears constitueix un dels objectius del Govern de les Illes
Balears. És evident que l’esport aglutina voluntat, cohesiona
socialment, genera teixit social en positiu i, a més, contribueix
a millorar la salut de les persones. Per aquest motiu consideram
que és molt important que les federacions esportives es puguin
articular adequadament i que comptin amb els recursos
necessaris per poder dur endavant les seves activitats, per això
ens interessa saber quines línies de subvencions adreçades a les
federacions esportives de les Illes Balears té previstes la
Conselleria d’Esport i Joventut.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Sr. Cañellas, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ESPORT I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Marí, nosaltres estam
totalment d’acord que les federacions són unes institucions molt
importants dins les Illes Balears per poder fer aquesta feina amb
el teixit esportiu d’aquestes illes; llavors hi ha una sèrie d’ajudes
previstes, són cinc exactament que són directament, unes es
donen directament a les federacions i les altres que les
federacions es poden beneficiar d’una manera indirecta. Les que
són directes són les subvencions que donam per a
desplaçaments entre illes que es transmeten directament a través
de les federacions igualment els desplaçaments a la península
que es paga el 50%. Després tenim unes subvencions per a la
gestió ordinària de les federacions de les seves despeses de
funcionament i un altre tipus d’ajuda que va destinada a
l’organització dels campionats de Balears per a cada una de les
disciplines que integra cada una de les federacions. 

També hi ha una sèrie de doblers destinats a fer, a organitzar
esdeveniments juntament amb cadascun dels consells i que,
òbviament, intentam que quan sigui qualque cosa a veure amb
la federació estiguem d’acord amb ells per poder fer un
esdeveniment que ens vagi d’acord a tots. Després enguany hem
posat en marxa el programa Pequín 2008, a través del qual



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 30 / 6 de maig del 2008 1349

 

moltes federacions autonòmiques han pogut organitzar el
campionat d’Espanya.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cañellas. Vol fer ús de la paraula la Sra.
Marí?

I.8) Pregunta RGE núm. 3793/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a tasca
divulgativa i formativa des de l'ODDM.

Passam doncs a la següent pregunta. És relativa a la tasca
divulgativa i formativa des de l’ODDM, Oficina de Defensa
dels Drets del Menor, i la formula el Sr. Miquel Àngel Llauger.
Sr. Llauger, té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats i diputades, Sra.
Consellera d’Afers Socials, coneixem que un dels objectius de
la Conselleria d’Afers Socials és fer una tasca de divulgació i
una tasca de formació entorn dels drets del menor, de la
comissió dels drets del menors, com a una via per reforçar la
consciència social i la capacitat de resposta social  davant les
situacions en què aquests drets dels menors es puguin veure
vulnerats. Per tant, allò que ens agradaria saber és quina tasca
s’ha fet i quina tasca es fa en aquesta línia des de l’Oficina per
a la Defensa dels Drets dels Menors. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Sra. Santiago, té la paraula.

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

Bon dia a tothom. Sra. Presidenta. Sr. Llauger, efectivament
un dels objectius de l’Oficina de Defensa dels Drets dels
Menors és la divulgació dels drets del menor així com divulgar
temes preocupants amb relació als menors. En aquest sentit des
de l’oficina del dret del menor s’han fet tres tasques, una
jornades i congressos, l’altra conferències de caràcter permanent
i una altra les guies. 

Amb relació a les jornades i congressos se'n va celebrar una
el 20 de novembre del 2007 que era Dret del menor davant les
noves tecnologies, les noves tecnologies com a un dels aspectes
de més innovació dins l’ús o dins el temps lliure del menor, tant
per l’ús com per, a vegades, la manca d’accés a les noves
tecnologies que pot també crear diferències socials i educatives.
Els dies 24 i 25 d’abril es va celebrar el primer congrés estatal
sobre el dret del menor a l’àmbit sanitari que hi ha molts
d’aspectes a la nostra legislació que encara estan buits que no
s’han concretat i que convé reflexionar en aquests temes. En
temes de conferències permanents el mateix director fa xerrades
en tema de noves tecnologies a centres educatius de secundària;
i a través de xarxa segura, conjuntament amb la Universitat,
feim xerrades a centres educatius i associacions sobre l’ús
adequat de l’internet més específicament com a nova tecnologia.

I finalment la publicació i l’edició de guies se n’han fet
dues, de moment, una respecte de joguines que va coincidir amb
les festes nadalenques perquè els pares poguessin comprar
joguines adequades a les edats i l’altra, que estam a punt
d’editar, i segurament sortirà aquesta setmana o la propera, el
tema de trastorns alimentaris que són en aquest cas bulímia i
anorèxia que són dos temes que comencen a estar present no
només a dones sinó també a homes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Vol fer ús de la paraula el Sr. Llauger? No.

I.9) Pregunta RGE núm. 3796/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a depuradora sud de Ciutadella.

Passarem doncs a la següent pregunta. És relativa a la
depuradora sud de Ciutadella i la formula el diputat Sr.
Carretero. Sr. Carretero, té la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller. No li parlaré de les set plagues bíbliques, ni de canvi
climàtic, ni tractaré de fer alarmisme demagògic sobre aquestes
qüestions, però, com molt bé sap vostè, Menorca pateix un greu
problema de contaminació dels aqüífers bàsicament per
presència de nitrats, la població ja comença a tenir una gran
consciència sobre aquest problema i per tant hi ha una gran
sensibilització. Dins aquest context el govern municipal de
Ciutadella va acusar directament a la seva conselleria sobre la
contaminació de l’afluent de la depuradora sud i sobre regs
incontrolats amb aigua no apta que haurien provocat, segons
deien, una contaminació per nitrats i altres elements als aqüífers
de la banda de ponent de Menorca. Es va parlar, fins i tot, als
mitjans de responsabilitat penal per part dels responsables del
Govern per haver permès aquesta situació.

Dins aquest clima de certa alarma social el ple de
l’Ajuntament de Ciutadella va aprovar per unanimitat solAlicitar
al Govern de les Illes Balears informació sobre les condicions
de l’afluent de la depuradora sud de Ciutadella que s’utilitza per
regar a diverses finques agrícoles, però la cosa va quedar així,
en greus acusacions que van generar alarma, però els ciutadans
no hem sabut res més. És per això que crec que tots mereixem
una resposta que clarifiqui aquesta situació i que sapiguem que
ha passat i com estan les coses a dia d’avui respecte de la
depuració d’aigua a Ciutadella. És per això que li deman si
l’afluent de la depuradora sud de Ciutadella compleix i si ha
complert en tot moment la normativa d’abocaments. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Carretero, li agraesc que vostè
no faci demagògia ni alarmisme amb temes sensibles perquè
crec que és irresponsable i a més en una comunitat turística com
la nostra que vivim de la imatge que donam pareix que aquí tot
fa ull, crec que no contribueix que la nostra principal indústria
funcioni correctament.

En relació amb la depuradora sud de Ciutadella li he de dir
que segons les informacions que tenim a l’Agència Balear de
l’Aigua sí compleix el Decret 49/2003, relatiu a abocaments,
que és el més restrictiu pel que fa a la qualitat dels abocaments
que hi ha en aquest moment. Concretament li aport les dades de
les analítiques dels darrers sis mesos en què no han superat mai,
ni tant sols s’han acostat, els paràmetres màxims permesos per
abocament que marca aquest decret i concretament li don les
darreres, les corresponents al mes de març: en demanda
biològica d’oxigen que el màxim és 25 milAligrams per litre, està
a 5; demanda bioquímica d’oxigen que el màxim és 125, està a
53; i amb sòlids en suspensió que el màxim és 35, està a 10. Per
tant, tots valors molt inferiors als llindars màxims permesos i,
per tant, l’aigua que surt de la depuradora de Ciutadella està en
condicions correctes de ser abocada. Una altra cosa és el
problema que té l’illa de Menorca de contaminació de nitrats
que, evidentment, és un problema i és un problema no tant sols
a Ciutadella, però em pareix injust donar la culpa a una
depuradora que en aquests moments per la informació que tenim
funciona amb normalitat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.10) Pregunta RGE núm. 3797/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a condicions d'aigua apta per al reg.

Passam, doncs, a la següent pregunta. És relativa a les
condicions d’aigua apta per al reg i la formula una altra vegada
el Sr. Carretero. Sr. Carretero, té la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
resposta. Jo crec que el fet que aquesta depuradora compleixi i
hagi complert sempre la normativa d’abocaments
tranquilAlitzarà la població, crec que es va crear una falsa
alarma, però de tota manera, com vostè sap, hi ha unes
concessions per a reg i, per tant, no es tracta d’abocaments sinó
que l’aigua que s’utilitza per regar també compleixi les
condicions que hagi de complir i és per açò que li deman si està
obligada l’Agència Balear de l’Aigua a complir amb les
condicions d’aigua apta per al reg o ha de ser el propi
concessionari qui ha d’assumir aquesta responsabilitat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Segons el Reial Decret 1620/2007
el titular de la concessió o autorització de reutilització d’aigües
depurades és el responsable que ha de destinar aquesta aigua a
usos que la qualitat de l’aigua permeti usar, és a dir, fins i tot el
reg no és tot el mateix, no és el mateix regar arbres fruiters que
regar hortalisses i, per tant, és el concessionari el responsable de
l’ús que faci de l’aigua que obté. 

Nosaltres en aquest cas només tenim una concessió
d’aquesta depuradora que és de l’any 2002 i és de 421.000
m3/any i en qualsevol cas el responsable d’usar aquesta aigua
per allò que la seva qualitat permeti seria el concessionari.
Nosaltres tenim l’obligació que l’aigua sigui apta per ser
abocada i com ja li he contestat abans aquesta aigua ho és i
llavors l’ús concret que faci de l’aigua el concessionari és
responsabilitat seva. 

Aquesta depuradora de Ciutadella va ser inaugurada l’any
92, té un cabal màxim de 15 mil metres cúbics dia, en aquests
moments n’hi arriben un màxim de 13.000, per tant, no és una
depuradora que estigui per damunt de la seva capacitat i en
principi toca, i així ho demostren les analítiques, depurar
correctament. En aquesta depuradora s’han de fer, i s’adjudicarà
molt properament perquè ja està en licitació, unes obres per un
valor, per un pressupost, d’1.400.000 euros per a millora dels
seus sistemes de tractament sobretot de cara el terciari perquè
l’aigua sigui apta per a més usos agrícoles i, a més a més, això
està lligat amb un projecte del Ministeri de Medi Ambient per
crear una xarxa de reg en aquella zona. Per tant, l’aigua és apta
per abocar, és apta per a determinats usos, però properament
encara ho serà per a tot tipus de regs quan es faci aquesta obra
que ara en aquests moments està en licitació. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt. Vol fer ús de la paraula? Ha
d’intervenir? No.

I.11) Pregunta RGE núm. 3798/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Anna Crespí i Prunes, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a ajudes a PIME.

Doncs passarem a la pregunta número 11 i és relativa a
ajudes a PIME i la formula la Sra. Anna Crespí. Sra. Crespí, té
la paraula.
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LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nombre d’empreses de les Illes
Balears, segons dades de l’INE el 2007 és, aproximadament, de
91.200 empreses, d’aquestes un 80% té menys de cinc
treballadors, per tant, podem assegurar que la major part del
nostre teixit empresarial està format per petites empreses. Tots
som conscients que vivim un alentiment de l’activitat
econòmica i que el nivell empresarial que pot sofrir més davant
aquesta situació són les PIME. Per tant, voldria saber quines
línies d’ajudes té previstes la Conselleria d’Economia, Hisenda
i Innovació perquè PIME i emprenedors puguin afrontar aquesta
situació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Crespí. Sr. Manera, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la principal línia
d’actuació que hem comentat en alguna ocasió ja per a les
petites i mitjanes empreses i la figura dels emprenedors és una
línia feta a l’Institut de Crèdit Oficial i intermediada per ISBA
per valor de 30 milions d’euros. Aquesta línia el que permetrà
és o el que permet de facto en aquests moments, és el
finançament de nous projectes per a aquestes empreses a preus
barats a nivell de costos financers i, evidentment, això facilita
encarar en millors condicions la situació d’alentiment de la
nostra economia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.12) Pregunta RGE núm. 3812/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a obres durant la temporada turística.

Doncs passem a la següent pregunta. És la RGE núm.
3812/2008 i és relativa a obres durant la temporada turística. La
formula el Sr. Cardona. Sr. Cardona, té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes de gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta va dirigida
al conseller de Turisme i és saber quina opinió li mereix al Sr.
Conseller que es realitzin obres públiques durant els mesos de
temporada turística.

Moltes de gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, en principi no gaire bé,
el que passa que amb matisos. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Supòs que els matisos que té el Sr.
Conseller es refereixen a les obres que es fan a Eivissa. Sr.
Conseller, no sé si vostè n'és conscient, però miri a la badia de
Sant Antoni hi ha la meitat de la badia de cap per avall on no
pot haver-hi circulació, on els autobusos no poden dur els
turistes als hotels i on desvien els turistes a altres hotels de l’illa
d’Eivissa. 

Això, la veritat, és la primera vegada que passa, però ho
tenim així i això és el Pla d’excelAlència de Cala de Bou, pla
d’excelAlència turística que consisteix a impedir que els turistes
puguin anar als seus hotels i s’hagin de desplaçar del seu lloc.
Fa mesos que no es recullen les escombraries, fa mesos que allà
està tot bloquejat i estam en temporada turística i estan, com li
dic, les obres en execució. Això és l’excelAlència turística que
deu defensar aquest govern. 

En aquest moment tenim les carreteres, que ja havien d’estar
acabades, que havien d’estar acabades abans de l’estiu passat,
en execució, es treballa a la carretera de Sant Antoni i es treballa
a la carretera de l’aeroport i he de felicitar el conseller d’Obres
Públiques perquè ho fa amb tanta celeritat que a més fa les
obres abans que s’hagin aprovat els projectes. Aquest és un
esforç important, cal reconèixer-ho, no hi ha els projectes
aprovats, senyores i senyors diputats, i tenim les obres en
execució. Sobre la legalitat d’aquest acord, Sr. Conseller, no en
parlarem avui, però vostè mateix ho pot pensar. Vull dir, aquest
és el model que tenen vostès per atreure el turisme a l’illa
d’Eivissa, em pareix, Sr. Conseller, que aquests matisos si no
els justifica i els explica no són precisament els més bons per a
la nostra terra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

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

No es preocupi, Sr. Carbonero, que ja me’l qued. Sr.
Cardona, pocs exercicis de demagògia són coses que vostè posa
damunt la taula, poca demagògia com la que vostè avui du a
aquest ple. Obres aprovades al pla D pel govern que vostès
presidien acaben el 29 de maig de l’any que ve, moltes no
cobraran si no arribam als terminis, les excepcions que haurem
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de posar són per poder fer les inversions, entre moltes d’altres
coses, inversions que vostès varen posar en marxa amb
empreses contractades per vostès que llavors no han complert
amb les expectatives que es donaven, per vostès.

(Aldarull a la sala)

Per tant, dins la línia de mantenir totes les obres que hem
duit endavant el Pla mirall, el Pla D que n’hi hagi alguna que
estigui en aquests moments no és el que a mi més m’agrada,
n’estic absolutament d’acord, però la competència també
d’aturar les obres és municipal, això ja ho hauria de saber també
i, per tant, Sr. Cardona, les obres si són necessàries perquè es
puguin dur endavant perquè les inversions en un moment donat
puguin estar fetes seguirà endavant en aquells llocs on pensam
que és oportú. Aquestes concretament del Pla d’excelAlència de
la platja de Sant Antoni, Déu n’hi do!, l’execució que duen a
terme i quin brou ens hem trobat a qualque moment.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Buils. 

I.13) Pregunta RGE núm. 3795/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a campanya de reforestació.

La següent pregunta és relativa a la campanya de
reforestació i la formula el Sr. Bartomeu Vicens, del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina. Sr. Vicens, té la paraula.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller de Medi Ambient, un dels objectius que vostè va
exposar de la Conselleria de Medi Ambient és la reforestació
dels nostres boscs i garrigues. Tenint en compte el creixement
del risc de desertització, no només a Balears sinó a molta part
del continent europeu, el Grup Parlamentari Unió Mallorquina
li demana com valora la campanya de reforestació que ha duit
a terme la Conselleria de Medi Ambient.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vicens, aquest any la campanya
de reforestació que va començar el mes d’octubre i va acabar el
mes de febrer s’ha duit a terme amb la intervenció de catorze
brigades forestals i s’han esgotat les existències del viver de
Menut quant a pi i alzina, no s’havien esgotat mai abans. En
total s’han plantat uns 173.436 arbres i s’han aplicat mesures
protectores per tal d’assegurar la supervivència dels exemplars
amb l’ús de nous protectors biodegradables. Concretament
s’han sembrat 139.000 pins, 28.000 alzines i 6.000 arbres
d’altres espècies i les zones que han tengut una major
reforestació són la zona d’Aubarca a Artà, la Victòria a Alcúdia,
Galatzó a Calvià, Son Alemany a Búger, Son Fadrí a Campos

i també cal destacar que s’han lliurat 13.600 arbres als
ajuntaments perquè els ajuntaments també colAlaboressin amb
aquesta reforestació i que s’han fet en entregues autoritzades a
propietaris privats per a reforestacions de finques privades,
39.000 arbres a Menut. En el cas d’Eivissa s’han sembrat
11.000 arbres, molts, la majoria d’ells a la zona del Cap de
Barbaria a Formentera i a Serra Morna a Sant Joan a Eivissa. En
el cas de Menorca se n’han sembrat 1.766.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt. 

I.14) Pregunta RGE núm. 3807/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tractament de la notícia de la sentencia de
l'Audiència Nacional relativa al conveni de carreteres a IB3
Televisió.

La següent pregunta és la RGE núm. 3807/2008 i és relativa
al tractament de la notícia de la sentència de l’Audiència
Nacional relativa al conveni de carreteres i la formula el diputat
Sr. Antoni Serra, del Partit Popular. Sr. Serra, té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El passat dia 30 d’abril veia
la llum una notícia, diria jo que especialment rellevant que feia
referència que l’Audiència Nacional resolia d’una manera nítida
i clara que el conveni de carreteres denunciat pel govern de
Rodríguez Zapatero està en vigor en contra de l’opinió,
curiosament, de la ministra de Foment que sempre va defensar
que no es complia com pertocava i, per tant, es denunciava el
conveni. Aquest fet va constatar, la setmana passada, un fet
provat, que el govern socialista va negar espais (...) a ciutadans
de les Illes Balears per tal d’ofegar econòmicament les nostres
illes i pel fet de tenir un govern del Partit Popular, una qüestió
curiosa. D'aquest fet que va sortir als mitjans de comunicació a
pàgina completa, que va ser rellevant, ja dic, a tots els mitjans
tant escrits com audiovisuals voldríem conèixer l’opinió del
conseller de Presidència i la seva valoració respecte del
tractament que va tenir aquesta notícia a IB3 televisió.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Sr. Moragues, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Serra, li he de
confessar que aquesta notícia jo no la vaig veure i, per tant, no
li podré donar la meva valoració personal, però sí la valoració
que han fet els meus serveis tècnics d’aquest tractament de la
notícia i és que va ser un tractament correcte com caracteritza
totes les informacions dels informatius d’IB3 que des que
governa aquest govern han millorat, com vostè sap molt bé,
substancialment el nivell d’audiència.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Moragues. Sr. Serra, té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Entenem la seva manca d’interès
per IB3, Sr. Conseller, és evident, no es pot veure, efectivament,
una forma d’actuar com la que s’actua habitualment i entenem
la baixada d’audiència perquè es correspon amb la seva pròpia
actitud que no pot ser d’altra manera.

Miri, els bons usos periodístics es poden resumir a nivell
informatiu en tres qüestions: la veracitat, el contrast informatiu
i l’equitat en el tractament. I li proposaré també quatre formes
de portar-ho a terme, primer de tot donant el temps adequat a la
dedicació de cada notícia, concretant una ubicació adient dins
de cada espai informatiu, representació de les possibles versions
de manera suficient i permeti’m una quarta l'objectivitat del
llenguatge. Si repassam dins aquestes qüestions, que són els
usos habituals dels periodistes, li diré que la notícia que valoram
avui no en compleix cap, però cap ni una, d’aquestes quatre. 

La notícia que valoram i de què parlam, que ha estat una
qüestió que ha ocupat en aquest parlament de manera molt
transcendent els passats anys i que part de l’economia d’aquest
pressupost de la comunitat autònoma depèn precisament
d’aquest conveni, crec que a més molt rellevant i que hauria de
preocupar, sense cap dubte, el conseller d’Hisenda, doncs va
merèixer el següent tractament, va ser tractada la darrera notícia
de l’informatiu de la nit, va tenir una mitja d’uns 32 segons
aproximadament de tractament, la versió que feia referència al
Govern tenia més del 75% d’ocupació de la notícia i, a més a
més, li diré que si hem de parlar d’objectivitat de llenguatge i
equitat curiosament la versió del Govern, que feia referència a
la gran mala gestió del Partit Popular en aquesta qüestió
precisament en contra del que deia la sentència, era el que més
ocupava en aquesta notícia. 

Si vostè està satisfet amb aquesta forma de gestionar IB3, si
vostè està content amb l’objectivitat del llenguatge a IB3,  l'he
de felicitar, precisament, per no veure IB3 i, precisament,
perquè caracteritzar aquests usos i costums com a una forma
precisament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra

EL SR. SERRA I TORRES:

... de donar la raó el Partit Popular i, en definitiva, d’insultar
la intelAligència de tots els ciutadans de les Illes Balears.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Moragues, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Miri, la baixada d’audiència a
què vostè fa referència no la pot atribuir els serveis informatius.
Els serveis informatius han duplicat el nivell d’audiència de
quan vostès dirigien la televisió, i és una dada contrastable,
vostès podran dir altres coses a nivell d’audiència, ho hem
discutit moltes vegades i segur que al llarg de la legislatura ho
tornarem a discutir més vegades, però de l’acceptació dels
informatius d’IB3 vostès no en poden dir res perquè a vostès els
veien exactament la meitat dels que ens veuen ara, exactament
la meitat. 

Pel que vostè diu del tractament de la notícia en concret,
miri, aquesta notícia va tenir un contrast d’opinions polítiques,
cosa que moltes vegades no passava tampoc a l’anterior mandat
i li diré quin va ser el tractament que vàrem donar a la notícia
els dies 29 i 30 que varen ser els dos dies que va sortir. Dia 29
varen sortir unes declaracions d’una roda de premsa del
conseller Carbonero que va durar exactament 21 segons, però
dia 30 els informatius de migdia i vespre varen obrir aquesta
informació unes declaracions de la seva portaveu, la Sra.
Estaràs, i, naturalment, també dels consells insulars de Mallorca
i de Menorca perquè tenen cosa a veure en aquesta sentència ja
que també els afecta. El conjunt d’aquesta notícia va durar 81
segons i va ser seguit d’una notícia que explicava la trajectòria
dels fets des de la firma del conveni fins a aquesta sentència que
va durar 52 segons.

 Jo crec que això és una informació impecable, absolutament
millor que les que vostès donaven normalment a les coses amb
les quals vostès no hi creien, perquè aquesta televisió, li he dit
moltes vegades i els ho tornaré a dir, segur que la podem
millorar, però segur que és molt més plural que la que tenien
vostès. Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.15) Pregunta RGE núm. 3806/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a denúncia de la clàusula del Conveni de carreteres
del 2007 que obligava a renunciar al conveni anterior.

La següent pregunta és la RGE núm. 3806 i és relativa a
denúncia de la clàusula del conveni de carreteres del 2007 que
obligava a renunciar el conveni anterior i que la formula el Sr.
Joan Flaquer. Sr. Flaquer, té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
continuam amb el mateix tema. Tots recordam perfectament
l’actitud de la ministra de Foment del govern del Sr. Rodríguez
Zapatero quan va exigir per a la signatura dels convenis nous
amb els consells insulars que s’incorporés a aquests convenis
una renúncia expressa dels convenis anteriors que sempre vàrem
considerar des del govern anterior que eren convenis
absolutament legítims, firmats per dues administracions
legítimament constituïdes com eren el govern del Sr. Aznar i el
govern del Sr. Matas. Aquesta va ser una exigència de la
ministra, una exigència que a més va representar un
incompliment de la paraula donada. La mateixa ministra es va
comprometre davant la consellera d’Obres Públiques i davant la
vicepresidenta, en aquell moment, que sota cap concepte es faria
qüestió d’això, que es deixaria el tema judicialment que seguís
el seu camí i es negociarien uns nous convenis, però la ministra
va plantejar aquesta exigència d’incorporar als convenis amb els
consells insulars la renuncia expressa a aquestes inversions
documentades a aquest conveni. 

Avui l’Audiència Nacional ha dit que aquells convenis estan
en vigor, ha dit que aquells convenis eren perfectament legítims
i avui els consells insulars de Mallorca i Menorca han firmat
nous convenis renunciant a aquells convenis.

Jo deman avui al Govern si pensa solAlicitar als consells
insulars que denunciïn aquella clàusula, aquella exigència,
aquell xantatge de la ministra de Foment i si, per tant,
defensaran els doblers dels ciutadans de les Illes Balears. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Té la paraula el representant del
Govern, Sr. Moragues.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Flaquer, el Govern no
pensa demanar als consells insulars que denunciïn cap clàusula,
ni tan sols aquesta clàusula que vostè diu, de renúncia, que no
és tal, jo no l’he vista almanco, perquè pensam que naturalment
aquest conveni és un conveni entre el Govern central i els
consells insulars, és a dir, una cosa feta entre tercers que no
afecta el Govern de les Illes Balears. 

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Pens, Sr. Conseller, que
el Govern s’hauria d’interessar per una qüestió tan important i
tan transcendental per a l’estat dels comptes d’aquesta
comunitat autònoma. El que aquesta sentència o aquesta
resolució de l’Audiència Nacional deixa ben clar és que estam
davant un conveni absolutament legítim, un conveni que varen
firmar dos governs que tenien competències suficients per
firmar-lo i des del primer minut, des del primer minut, la
ministra de Foment va discutir aquest conveni i va negar
aquestes inversions i aquests recursos al Govern del Sr. Matas,
al Govern del Partit Popular. 

A vostès avui els correspon l’obligació, la responsabilitat de
reclamar aquestes inversions. Nosaltres ho vàrem fer, des del
primer moment vàrem dir que els tribunals i la justícia ens
donarien la raó, avui ens l’estan donant i avui a vostès els
pertoca la responsabilitat de defensar el que durant un any quasi
de govern que duen no han estat capaços de fer, el que és la
justícia i el que correspon a aquestes illes, que són els doblers
derivats d’un conveni que, de manera arbitrària, de manera
injusta i de manera sectària, el govern del Sr. Rodríguez
Zapatero, el govern del Sr. Rodríguez Zapatero, va negar al
govern no del Partit Popular, sinó de les Illes Balears i de tots
els ciutadans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Miri, el Govern considera que,
efectivament, el conveni que ara ha estat ratificat per
l’Audiència Nacional és un conveni legal, legítim. Tant és així
que el Govern de la comunitat autònoma ha mantingut el recurs
que vostès van posar. El que nosaltres consideram irregular és
la gestió d’aquest conveni, ho dèiem abans, quan estàvem a
l’oposició, i ho continuam dient ara. Efectivament, la gestió que
es va fer d’aquest conveni ha empitjorat de manera substancial
l’estat del finançament d’aquesta comunitat autònoma, però
nosaltres pensam que aquest conveni era vàlid i, per tant, hem
mantingut el recurs que vostès van posar, no el vam retirar. A
més vull anunciar a la Cambra, Sra. Presidenta, que estam
estudiant la possibilitat d’anunciar en els propers dies un recurs
de cassació contra la sentència de l’Audiència Nacional
precisament perquè pensam que efectivament...

(S'escolten veus de fons)
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Sí, perquè hi ha errors a la sentència. Veu, no se l’ha llegida,
Sr. Flaquer, hi ha errors a la sentència que fan imprescindible
que la comunitat autònoma aclareixi quines són les xifres que es
manegen. Consideram que, efectivament, hem de mantenir
oberta la via de la reclamació legal del finançament d’aquestes
carreteres que vostès varen fer malament, que graven el
finançament, les finances de la comunitat autònoma. Nosaltres
mantenim obertes dues vies, la de la justícia que vostès van
obrir i la nostra de la negociació a través del conseller
d’Hisenda per intentar resoldre una situació que vostès ens van
deixar bastant complicada.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Moragues.

I.16) Pregunta RGE núm. 3808/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a incompliment del conveni
de carreteres.

La següent pregunta és la 3808/08, relativa a l’incompliment
del conveni de carreteres i la formula la Sra. Margalida Cabrer.
Sra. Cabrer, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
realment resulta sorprenent, resulta patètic que el Govern de les
Illes Balears continuï defensant els arguments de la ministra de
Foment que han estat rebutjats a la sentència. Tots els
arguments que varen defensar els advocats de l’Estat, tot el que
varen posar damunt la taula, ho valora la sentència, ho té en
compte i no había para tanto, perquè diu, i renya la ministra,
que qui ha incomplert el conveni ha estat la ministra de Foment,
no per una causa, sinó per dues. Una per fer-ho unilateralment
sense convocar la comissió mixta, i una altra per incomplir el
calendari i els terminis previstos als convenis de carreteres.
Convenis de carreteres del 1998 i del 2004, que el del 2004 es
va haver de fer, precisament, perquè el pacte de progrés havia
perdut totes les finalitats dels convenis anteriors. La ministra
volia aturar les carreteres i ofegar econòmicament el Govern de
les Illes Balears i no ha aconseguit ni una cosa ni l’altra, les
carreteres, les setze carreteres, estan fetes i no ha aconseguit
ofegar el Govern de les Illes Balears perquè gràcies a la
dolenteria de la ministra tenim tres convenis de carreteres, tenim
el del 1998, tenim el del 2004 i tenim el del 2007, més de 800
milions d’euros. Per tant, gràcies a la ministra tenim més
doblers que mai, però, curiosament, el conseller d’Obres
Públiques, a la primera valoració, en lloc de donar l’enhorabona
al Partit Popular per haver defensat els ciutadans de les Illes
Balears es va posar una altra vegada al costat d’aquesta
ministra, la pitjor ministra, pens, per a les Illes Balears.

Per tant, Sr. Conseller, li demanam si defensarà els
interessos dels ciutadans de les Illes Balears o si continuarà
defensant la ministra. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller, si vol, Sr. Carbonero, té
la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, miri, crec que
vostè explica una part de la realitat de la sentència, però no
l’explica tota. La sentència... sí, jo també la tenc, l’he llegida.
La sentència estima en part la reclamació, no tota com vostè ha
dit, en part, la reclamació que l’anterior govern va posar al
ministeri. Aquesta part és la que diu que els convenis continuen
vigents i que, efectivament, la ministra, a l’hora de resoldre el
conveni no va tenir raó, però hi ha una part que no l’estima i no
ho ha dit i és la part econòmica, la part dels 333 milions d’euros
que vostès reclamaven, aquesta part no l’estima la sentència, no
queda estimada. 

En conseqüència, en aquests moments, crec que s’hauria
d’anar amb determinada prudència a l’hora de fer determinades
manifestacions perquè en aquesta part encara hi caben recursos,
tant per part de l’Estat com per part de la comunitat autònoma.
Una vegada que sapiguem si aquests recursos es presenten o no,
recursos de cassació davant el Suprem, podrem parlar d’una
sentència definitiva. En aquests moments encara estam parlant
d’una sentència que no és ferma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. Sra. Cabrer, vol fer ús de la
paraula? Té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Lament profundament que
vostès continuïn intentant confondre l’opinió pública. Qui va
mentir, qui ha estat condemnada per l’Audiència Nacional és la
ministra i no només diu la sentència que no estima la part
econòmica, no, diu que la part econòmica s’ha de pagar dins la
Comissió mixta de seguiment que s’ha de convocar
immediatament. Diu que qui ha incomplert el conveni és la
ministra per dos motius, no per un, per dos, i que totes les
alAlegacions que feia l’advocat de l’Estat sobre els suposats
incompliments queden rebutjats. Per tant, aquesta ministra, que
crec que ja no té defensa possible perquè està incomplint els
convenis de carreteres actuals, va fer xantatge als consells
insulars, no està signant el Conveni ferroviari, ja ho dic, crec
que vostès fan el ridícul a aquestes alçades continuant defensant
la ministra.
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Li deman, Sr. Conseller, que vostè es posi de part de la
justícia i que, per tant, si es posa de part de la justícia, dels
arguments, dels advocats de la comunitat autònoma, els
ciutadans de les Illes Balears sortiran guanyant que és del que
es tracta, acabar amb aquest xantatge d’aquesta ministra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Carbonero, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, per aclarir, la
sentència “Segundo, declarar la vigencia de los convenios
debiendo estar las partes a los compromisos adquiridos y a los
plazos de diligencia en ellos previstos. Tercero, desestimar las
demás pretensiones deducidas por la parte recurrente.” Això
és el que diu el conveni. Molt bé.

Miri, les altres qüestions que queden desestimades són les
qüestions econòmiques. Independentment d’això...

(Petit aldarull a la sala)

Sí, senyora, sí, senyora, és clar que sí, és clar que sí. Sí,
senyora. Miri, deixi’m parlar, per favor, jo l’he escoltada amb
molta atenció, deixi’m parlar. Sra. Presidenta, per favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, té raó, Sr. Carbonero. Deixi’l parlar.

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

Miri, li diré més, de manera independent al futur d’aquesta
sentència, si es recorre o no, jo anuncii que el Govern intentarà
que es reuneixi el més aviat possible la Comissió bilateral
mixta, el més aviat possible. Sí, és clar que sí, intentarem que es
reuneixi el més aviat possible i en el si d’aquesta comissió
defensarem els interessos de la comunitat autònoma,
defensarem els interessos dels ciutadans, encara que serà difícil,
Sra. Consellera, serà difícil. Serà difícil perquè vostè sap que la
gestió que es va fer de les carreteres és exactament... No, no és
el que diu la sentència. La sentència d’això no en parla, d’això
no en parla, de la gestió que es va fer de les carreteres la
sentència no en parla. La gestió que es va fer de les carreteres
no és el compliment del conveni. Hi va haver un incompliment
flagrant del conveni.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero.

I.17) Pregunta RGE núm. 3809/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sentència de l'Audiència Nacional sobre
el Conveni de carreteres.

La següent pregunta, i la darrera, és relativa a la sentència de
l’Audiència Nacional sobre conveni de carreteres. La formula
la Sra. Estaràs. Sra. Estaràs, té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, el que correspon a un
president és complir amb la justícia, complir amb el que diu la
sentència de l’Audiència Nacional, esforçar-se cada dia perquè
aquí es paguin les obres fetes, ens deuen 333 milions d’euros i
vostè serà responsable  que venguin. La ministra després
d’aquesta sentència hauria d’haver ingressat ja les anualitats
vençudes i hauria d’haver dipositat les que queden per vèncer i
això és el que s’espera d’un govern amic. 

Li deman a vostè i pensi molt bé la resposta, no es colAloqui
devora la ministra, ni es colAloqui devora el Partit Socialista
Obrer Espanyol, colAloqui’s devora el sentit comú i la
responsabilitat de representar els ciutadans d’aquesta terra, el
temps ens ha donat la raó, la ministra no podria resoldre per fax,
per cert, i de manera unilateral un conveni de carreteres que
havia passat pel Consell de Ministres i pel Govern d’aquesta
terra. El temps ha dit que el Partit Popular tenia raó, els governs
segueixen en vigor, també la sentència ha reconegut la
inoportunitat i la irresponsabilitat de la ministra per resoldre
inoportunament i de manera unilateral aquest conveni. També
la sentència ha reconegut que era necessari convocar la
Comissió bilateral per tal que a aquesta comissió es poguessin
pactar les desavinences. Per cert, l’advocat de l’Estat diu
d’aquesta comissió bilateral formada per l’Estat i la comunitat
autònoma que “es un simple grupo de trabajo”, el rectifica el
jutge de l’Audiència Nacional dient que és qualque cosa més
que un grupo de trabajo, és diàleg, és democràcia, cosa que
ignorava la ministra.

Quina valoració en fa vostè, Sr. President? Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies. Sr. Antich, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs, jo també
conec la sentència i per tant, com no pot ser d’una altra manera,
aquest govern farà tots el possible perquè la sentència s’apliqui
sense perjudici que, efectivament, nosaltres creim que hi ha una
part de les demandes que no ha estat acceptada i, per tant, com
ja ha dit molt bé el conseller de Presidència, estam valorant
posar un recurs de cassació, precisament perquè s’accepti
aquesta part de la demanda que s’havia fet i que no s’ha
acceptat. Mentrestant també estam negociant amb l’Estat per tal
de veure si podem trobar una via d’acord en relació amb aquest
tema.
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Des del primer moment nosaltres hem defensat el que vostès
interposaren en el seu moment. Per tant, aquesta ha estat
l’actuació del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sr. President, si el recurs de cassació que ha anunciat el seu
conseller de Presidència és per cobrar els doblers que ens deu el
Sr. Zapatero, 333 milions, tendrà el suport de tot el Grup
Popular, però diu molt del Govern d’Espanya que vostè hagi de
cobrar anant als tribunals, diu molt del Govern d’Espanya, no és
això el que s’esperava d’un govern amic, no ens paguen el que
ens deuen, vostè ha de mantenir un recurs que és el recurs que
hem guanyat davant l’Audiència Nacional i ara hi ha de tornar
dur el Sr. Zapatero amb un recurs de cassació per cobrar els
doblers que ens deuen. No és això el que s’esperava d’un govern
amic. També va dir que firmaria el conveni de tren, han passat
deu mesos i aquest conveni no arriba. Ens varen llevar durant
tres anys el conveni de residències i després li varen pagar
simplement perquè era del PSOE i no acceptaven un govern del
PP. No és això el que s’espera d’un govern amic.

Li deman, Sr. President, que a la Comissió bilateral, on hi
seran presents el Govern d’Espanya i vostè, a més de tenir el
recurs de cassació per cobrar això, li deman que incorpori,
sempre sense vot, només amb veu, sense vot, un membre del
Partit Popular per poder defensar aquests 333 milions d’euros
i per poder defensar aquesta gestió. A això se li diu diàleg i se
li diu democràcia, perquè no tenim moltes garanties que el seu
conseller defensi els ciutadans de les Illes Balears, perquè té
més ganes de dir que no es va fer ben fet i de no cobrar que de
defensar els ciutadans i de cobrar. 

Per tant, li deman lleialtat, li deman manco gesticulació,
manco obediència a Madrid, més influència i més defensar els
interessos de tots.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Antich, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. Miri, Sra.
Estaràs, el meu conseller l’únic que ha dit és que tenia
preocupació a l’hora de fer la defensa de la gestió d’aquest
conveni perquè, efectivament, el que fa la sentència és dir
purament i simplement “escolti, vostè va resoldre malament
aquest conveni, per tant, vostè ha de tornar a la comissió mixta
i a aquesta comissió mixta s’ha de discutir si s’ha complert o no
el conveni. És clar, és normal que el meu conseller tengui
preocupació perquè, és clar, el pressupost total de les carreteres
eren 233 milions i de moment estan en 333 milions; és que la
carretera d’Eivissa a l’aeroport, per exemple, vostès l’havien de

fer amb 3 milions d’euros segons els convenis firmats i anam
pels 70 milions d’euros; és que vostès, el metro, l’havien de fer
per una determinada quantitat i ja anam pels 70 milions de més;
és que per al Palma Arena hem hagut de pagar prop de 40
milions d’euros de més. Per tant, és clar, està preocupat el meu
conseller, està preocupat perquè ha de justificar tots aquests
embolics que vostès han fet i això no és tan fàcil. Per això deim
que, efectivament, nosaltres defensarem els ciutadans i les
ciutadanes, perquè vostès han dit una cosa molt clara: vaja
embolic que ens han deixat! Vaja embolic que ens han deixat!
Vostè dóna la culpa a la ministra, la ministra us la dóna a vostès,
per falta d’enteniment, però l’embolic el patim nosaltres i
l’intentam arreglar. L’intentam arreglar parlant i posant els
recursos que pertoca. Intentarem justificar allò que vostès feren,
ara veurem si en sabrem o si és justificable.

(Alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 3323/08, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política sanitària del
Govern de les Illes Balears a l'àrea de salut d'Eivissa i
Formentera.

LA SRA. PRESIDENTA: 

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de la InterpelAlació RGE núm. 3323/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la política
sanitària del Govern de les Illes Balears a l’àrea de salut
d’Eivissa i de Formentera. La Sra. Castro té la paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el
nostre grup presenta aquesta interpelAlació al conseller de Salut
a causa de la falta de resposta per part de la conselleria a tots els
problemes que sofreix l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera.
Estic molt satisfeta perquè sense ni tan sols debatre-la, només
pel fet de presentar aquesta interpelAlació, vostè ja ha reaccionat,
Sr. Conseller, hem aconseguit almenys que tengui interès pels
problemes d’Eivissa. Avui surt als diaris anunciant moltes
reformes i moltes inversions, però quasi tot el que anuncia avui
als diaris, allò dels llits, dels quiròfans,... fa sis mesos que ja
hauria d’estar solucionat i encara estam esperant. Per cert, com
gastaran aquests 111 milions que anuncien per al nou hospital?
Ja tenen el projecte? Ja tenen els terrenys? Es licitaran les obres
enguany? Comprometi’s, Sr. Conseller. No serà tot això una
cortina de fum?

Vostè actua a empentes, sempre arran d’iniciatives del
nostre grup, la seva falta d’interès ha quedat ben demostrada pel
fet que, des que ocupa el càrrec de conseller, ja fa quasi un any,
ha visitat les illes pitiüses només en tres ocasions. A més de la
seva falta d’interès també es posa en evidència el seu tarannà no
precisament molt conciliador. Això és el que ens ha obligat a
presentar aquesta interpelAlació i això és el que fa que vostè ni
tan sols sigui capaç de complir els acords als quals va arribar
l’anterior govern del Partit Popular amb el personal sanitari. Per
això, avui mateix i el passat dia 30 d’abril i diuen que cada dia,
el personal sanitari està concentrat a la porta de l’Hospital de
Can Misses per exigir el compliment d’aquests acords i de pas
li demanen la seva dimissió. No sé si ho ha vist, Sr. Conseller.
Tampoc no ha sabut arribar a un consens amb els metges amb
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els quals ni tan sols ha volgut negociar personalment, té una
vaga de metges a tot Balears que esperam que se solucioni el
més pres possible, però bé, parlarem de problemes concrets que
pateix l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera i que vostè, en un
any, no ha estat capaç de solucionar.

Atenció primària. En aquesta àrea els professionals pateixen
una altra pressió assistencial amb una mitjana de 32 pacients per
jornada. Conscients d’aquest problema el govern del Partit
Popular va posar en marxa diversos projectes: el centre de salut
de Sant Josep, que vostès van trobar a punt per adjudicar les
obres ja fa quasi un any i no han fet res, per què no han
començat aquestes obres? El centre de salut de Sant Jordi, que
van trobar començat i ara ja fa dos mesos que l’han parat, per
què han parat les obres, Sr. Conseller? Ens pot dir si a dia d’avui
hi estan treballant? Coneix vostè aquest projecte sobre el
terreny? Seria bo per millorar la pressió assistencial d’atenció
primària que acabessin aquestes obres com més prest millor,
igual que el govern del Partit Popular va acabar el centre de
salut de Vila a l’Avinguda 8 d’agost. Per cert, coneix vostè
aquest centre de salut, Sr. Conseller? Vostès l’han hagut de
posar en funcionament i no han estat capaços de completar ni
tan sols els equips del centre, han traslladat allà el servei
d’urgències del centre del Viver, les consultes de pediatria i
alguna de metge de família del centre de Can Misses, consultes
noves només n’hi han posat tres. 

El servei d’urgències del centre ara ha d’atendre, a més dels
usuaris de Vila, els de Jesús i els de Puig d’en Valls. Vostès han
posat un reforç, però un reforç que només hi és fins a les dotze
de la nit, a partir d’aquesta hora per a 70.000 usuaris potencials
queden un metge o una metgessa i un infermer o una infermera,
quan funcionarà el segon equip del SUAP? Continuarem amb
problemes a atenció primària. Des que vostès governen no han
nomenat coordinadors d’equip, no han cobert la plaça de tècnic
de salut, no hi ha metges per a pacients desplaçats, quan pensa
que es posaran aquests metges?, quan passi l’estiu?, quan ja no
facin falta? No hi ha substituts per als metges d’atenció
primària, quan un té vacances són els seus companys els que
han de cobrir les seves guàrdies i les seves consultes. El
funcionament de les infraestructures depèn dels professionals i
hem de tenir prou personal per fer front a la càrrega de feina que
pateix l’atenció primària.

Segons vostè mateix va respondre a una pregunta escrita que
li vam fer, no hi ha coordinador del 061 a Eivissa, encara estan
buscant la persona idònia i ja fa deu mesos, quan pensa que la
trobarà? 

Ara parlarem una mica d’atenció especialitzada. L’Hospital
de Can Misses pateix una saturació del 98%. Això suposa més
de deu punts més que quan governava el Partit Popular. Segons
el gerent de l’àrea, aquesta saturació serà inevitable fins al 2011.
Podrien vostès buscar solucions, que per això estan governant,
el problema és realment seriós, hi ha pacients ingressats als
boxes d’urgències, fins i tot als passadissos pràcticament a diari.
Alguns s’hi passen fins a dos dies fins que poden ingressar en
una habitació, hi ha una continua falta de llits, on són els 24 llits
d’hospitalització que havien d’habilitar a la tercera planta? Des
del setembre estam pendents que entrin en funcionament, en
teoria havien de funcionar el gener, estam al mes de maig i els
pacients continuen sense llit, fins quan? 

Avui vostè torna a dir que hi estan treballant, ja fa nou
mesos que hi treballen, vostè parla d’això i no ha fet res, la
pressió assistencial que suporta el servei d’urgències de
l’hospital és molt elevada ara mateix, què passarà aquest estiu?
Estarà realment acabada l’ampliació d’urgències que vostè
anuncia per al mes de juny? Vostè ho va anunciar a la Comissió
de salut, però serà això una promesa més sense complir, com
allò dels llits? Hi haurà suficients professionals per atendre
aquest servei? Perquè ara mateix, a urgències, falten quatre
metges, al servei d’urgències de l’hospital. 

I bé, ja que parlem d’especialistes, a l’hospital continuen
faltant especialistes al servei de cardiologia, de ginecologia, de
pediatria i de salut mental. Anatomia patològica té només un
especialista per cobrir-ho tot. 

Ara parlarem de quiròfans, un altre tema que vostè avui
també toca. El govern del Partit Popular va fer dos quiròfans
nous a la tercera planta i un projecte per reformar els quatre
quiròfans antics i construir-ne dos més, així quedava l’hospital
amb vuit quiròfans. Quan vostès estaven a l’oposició es van
passar quatre anys exigint vuit quiròfans i el primer que van fer
quan arribaren al Govern va ser parar les obres i dir que amb sis
ja n’hi havia prou. Sempre funcionen vostès amb un doble
discurs, un quan estan a l’oposició i un altre molt diferent quan
governen. Ara el que volen fer és rentar la cara a aquests quatre
quiròfans antics i per això ja han anunciat als professionals que
els tancaran tots quatre i deixaran només els dos nous de la
tercera planta. El projecte de reforma del govern del Partit
Popular que vostès van despreciar mantenia sempre quatre
quiròfans operatius, dos grans i els petits nous de dalt. Vostè ha
visitat aquests quiròfans? Els ha vist? Són quiròfans nous, però
estan pensats per fer MA, l’hospital no pot funcionar amb dos
quiròfans petits. Escolti el que li diuen els professionals. Què
passarà amb l’activitat quirúrgica programada? Com es podrà
operar una urgència traumatològica amb tot l’espai que precisa?
On es derivaran les intervencions?

Com li deia, vostès sempre utilitzen un doble discurs, com
en el tema dels convenis amb la sanitat privada, convenis que
nosaltres defensem per complementar la sanitat pública quan
sigui necessari, però que vostès critiquen durament quan ho fa
un govern del Partit Popular. Ara que governen han augmentat
substancialment els convenis amb la sanitat privada a Eivissa.
Home!, és bastant lògic perquè entre la vaga de metges, el
problema dels quiròfans, la saturació de Ca’n Misses, la falta
d’especialistes... la llista d’espera no fa més que augmentar, Sr.
Conseller, i tot això és gràcies a la seva mala gestió, i es veuen
obligats derivar més pacients que mai a la sanitat privada. 
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Quan li plantegen els problemes, vostè no dóna solucions, és
igual si parlem de la llista d’espera, de la saturació de l’hospital
o de l’aparcament de Ca’n Misses, la resposta sempre és la
mateixa: a curt termini no hi ha solucions, són problemes
inevitables fins al 2011, en què, segons vostès, estarà fet el nou
hospital. Una altra vegada són això, bones intencions o
simplement mentides per guanyar temps?, perquè ara parlarem
una altra vegada del nou hospital.

Les obres havien de començar enguany. He començat la
meva intervenció parlant del nou hospital i m’agradaria que
contestés les preguntes que li he fet. Després de deu mesos de
Govern no hi ha res concret respecte del nou hospital, ara, això
sí, ja hi han gastat 300.000 euros, 90.000 per a un pla funcional
que no concreta res, ni tan sols la cartera de serveis, tot són
interrogants. Per cert, la paraula “radioteràpia” ni tan sols
apareix en tot el Pla funcional. No concreta tampoc quin ús
donaran al nou hospital, serà realment un centre sociosanitari,
com sempre hem defensat des del Partit Popular, o només una
part d’aquell tendrà aquest ús? O pensa fer una reforma per
integrar-lo en un nou edifici com va insinuar a la Comissió de
salut i com diu avui, clarament, als diaris? Aquest pla funcional
fa previsions fins al 2015, si baden, quan comenci a funcionar,
l’hospital ja estarà desfasat. 

Continuem amb les despeses, 150.000 euros més que són per
a un consultori perquè els assessori per al projecte de
finançament, construcció i explotació, és que encara no ho tenen
clar? Què és, idò, el que anuncien avui als diaris?, fum? I
90.000 euros més per a un concurs d’idees, això del concurs
d’idees, és per guanyar temps? Ja en varen fer un, de concurs
d’idees, per a l’Hospital de Formentera, i va haver de ser el
govern del Partit Popular qui licités el projecte i executés les
obres.

Tots aquests problemes que li he plantejat són fruit d’una
mala planificació. No té vostè una visió global dels problemes
de l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera, sobretot perquè no els
coneix de primera mà, només utilitza contínues referències al
passat per excusar-se i no reconèixer la seva ineficàcia per
gestionar el dia a dia. Escolti els professionals de l’àrea. Està
despreciant, vostè, els metges, el personal sanitari en general,
l’oposició i, el que és més greu, els usuaris de l’àrea de salut
d’Eivissa i Formentera.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En nom del Govern té la paraula el
conseller de Salut, Sr. Vicenç, per un temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Castro, bon dia. Efectivament,
la situació de la sanitat a Eivissa és millorable, però
evidentment no és d’ara, sinó que és des de fa bastant de temps.
Hi ha problemes que necessiten un esforç important d’aquest
govern, i en això estam. Li record que duim deu mesos de gestió
real i, per començar, el que vàrem fer a principi d’enguany és
millorar de manera substancial el pressupost per a l’illa
d’Eivissa. Però evidentment hi ha una minva d’inversió d’anys
anteriors que condiciona la realitat actual.

Tot això que jo li dic no vull que li soni a excusa, ja que la
nostra obligació és treballar per millorar i per això governam i
per això ho farem, però abans hem de parlar clar i hem de dir les
coses pel seu nom, perquè no és ni just ni adequat traslladar als
ciutadans determinades imatges que crec que no són reals. I vull
fer aquest exercici sa de realisme perquè vull que els ciutadans
i les ciutadanes en general coneguin les coses tal com són i com
les hem trobades. 

Sap què ens vàrem trobar, Sra. Castro? Idò evidentment ens
vàrem trobar un hospital de Can Misses saturat, amb un
esborrany de necessitat que duia dos anys dins un calaix, sense
cap projecte de futur i sense cap realitat propera. És veritat que
vàrem trobar unes obres a uns quiròfans; els quiròfans no
estaven fets, vàrem trobar les obres, obres a l’hospital que no
contemplaven altres serveis sense valorar pressió assistencial,
sense valorar increment demogràfic, d’un 15% els darrers quatre
anys. Vostè diu que hem aturat les obres; els dos quiròfans nous
ja funcionen i, dels quatre que ara s’estan climatitzant, dos
d’ells a mitjans de juny ja seran realitat. 

És veritat que ens vàrem trobar un centre de salut de Vila en
obres; també és veritat que el varen deixar en la mateixa situació
que planejament de futur l’any 2003; és veritat que ha duit un
retard, ha duit un retard a l’anterior legislatura; és veritat que
funciona i és veritat que el conseller encara no el coneix, perquè
jo no tenc cap pressa per anar-me’n a fer cap foto, pot estar ben
tranquilAla. Hem trobat obres a dos centres de salut que hem
hagut d’impulsar de nou per problemes tècnics, el de Sant Jordi
i el de Sant Antoni. És veritat que ens hem trobat unes ràtios
d’atenció primària amb unes targetes per damunt..., quasi
fregant les 2.200 targetes per metge de família. Això és la
veritat que ens vàrem trobar.

És veritat que manquen professionals; jo li posaré un
exemple: en quatre anys, en quatre anys, tres metges de família,
un pediatre i tres infermeres es varen incorporar a atenció
primària a Eivissa. És veritat que hi ha un clima laboral
complicat, complicat per una alta pressió assistencial que no és
nova, que ve de lluny, i si volem modificar això el que hem
d’introduir són temes de qualificació i cercar instruments de
motivació per als professionals, que no els conec els darrers
anys. 

I és veritat que el fet de viure a Eivissa té problemes per als
usuaris, com també per als professionals, i també és veritat que
des de l’any 2004 no varen introduir vostès cap millora en
aquest aspecte.
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En resum, Sra. Diputada, crec que ens vàrem trobar un
vaixell ple de forats, de vies d’aigua, i que per tant li hem
d’intentar cercar solució. I deixi’m, abans d’entrar en coses que
farem de futur, que li recordi una cosa, una dada real: sap qui ha
tengut la responsabilitat de l’assistència sanitària a Eivissa els
darrers deu anys?, idò, curiosament, de deu anys dos anys ha
estat responsabilitat del PSOE i vuit anys ha estat
responsabilitat del Partit Popular. Doncs qualcú, si hem de
repartir com està Eivissa, ho podem fer d’una manera
proporcional.

I què hem fet nosaltres? Idò hem intentat posar-nos a
treballar per modificar aquesta situació. Per començar volem
garantir millor atenció de qualitat per als ciutadans. A Can
Misses, que a vostè tant li preocupa, enguany hem augmentat un
15% el pressupost; miri vostè el que varen fer els anys anteriors
vostès, però estic convençut que no trobarà un augment del 15%
de pressupost a l’Hospital de Can Misses. I hem millorat un
projecte de reforma; hem parlat abans del bloc quirúrgic, els dos
nous ja estan en funcionament, dels quatre que han començat la
seva climatització dos d’ells a mitjans de juny ja estaran
operatius, hem racionalitzat l’àrea de magatzem, estam ampliant
l’àrea d’urgències per passar de 770 metres a 1.080 -guanyam
310 metres, que és un 34%- i això suposarà passar de 6 sales
d’observació a 15; evidentment això permetrà millorar l’atenció
sanitària. Hem ampliat i redistribuït l’àrea de les persones que
necessiten assessorament per al seu trasllat, i la part d’atenció
al pacient. Hem ampliat a la tercera planta, o ampliarem -estam
en obres-, l’àrea de consultes externes, l’àrea de la sala de
tractament ambulatori de malalts oncològics, que augmentarà de
forma important la seva superfície, i això ens permetrà -que ja
s’estan fent obres, i vostè ho sap- a l’altra ala per possibilitar
tenir 24 llits nous per a hospitalització i 8 llits per a cirurgia
major ambulatòria. Evidentment no es pot fer tot en un dia, però
evidentment és una sèrie de mesures que milloraran l’atenció als
ciutadans.

Després vostè parla del nou hospital de Can Misses. És
curiós, és curiós perquè ho haguessin pogut fer abans, i la
realitat que jo conec és que vàrem trobar un estudi de l’any
2005 dins un calaix sense cap projecte funcional, sense cap
projecte d’hospital. Diu que no hem fet res, i vostè ho coneix;
hem fet feina amb els professionals i ja els vàrem presentar un
pla funcional. És curiós que vostè ignora la documentació que
té, un nou hospital que suposarà 263 llits, un 60% en
habitacions individuals, 8 quiròfans, 24 boxes d’urgències, 51
consultes enfront de les 38 actuals, 60 llocs hospital de dia
enfront dels 19, incorporarem 26 sales d’exploracions especials
i 21 gabinets centrals, coses que ara per ara no existeixen.
Tendrà 2 sales de part, 10 sales combinades per a part, prepart
i postpart, que ara només en compta amb dues, i també es
crearan per primera vegada 15 sales d’imatge. 

Si tota aquesta informació, que jo ara em veig amb
l’obligació de repetir perquè vostè ja la té i la ignora, modificarà
això la cartera de serveis? Idò evidentment, que la modificarà,
perquè es fa una forta inversió i per tant serà per modificar
aquesta cartera de servei. Podem parlar d’hospital de dia
oncohematològic, d’hospital de dia psiquiàtric, unitat de
trastorns alimentaris, hemodinàmica, urodinàmica, ressonància
magnètica i altres coses. Que hem triat fer un concurs d’idees?
Sí, perquè -ja li ho hem explicat també en comissió- perquè és
necessari que integrem funcionalment el nou edifici i l’edifici

actual, que només té 24 anys. Per tant una part -i ja li ho vaig dir
l’altre dia- es dedicarà a assistència de mitja i llarga estada i una
altra part es veurà com s’integra amb la nova instalAlació. 

Però en resum, Sra. Castro, Eivissa i els seus ciutadans
tendran un hospital del segle XXI com es mereixen ells. Vostès
varen tenir l’oportunitat de fer-ho; la realitat que coneixen els
ciutadans d’Eivissa és que vostès no ho varen fer i ho farem
nosaltres.

També per afegir, què feim més? Hi ha més metges, hi ha
més metges ara que fa nou mesos; hem incorporat en nou mesos
25 nous professionals, 25 nous professionals, i vostè ho sap.
Amb vostès, per si els interessa, es varen absentar físicament de
l’illa 48 professionals. El centre de Vila ja funciona i vostè ho
sap, hi ha incorporats 3 metges de família nous. I si li interessa
nosaltres ens vàrem trobar 2.200 TSI de mitja; a la ciutat de
Vila avui en dia ja hem aconseguit un descens d’un 11% de les
targetes sanitàries per metge de família: s’ha passat el mes
d’agost de 2.200 a ara 1.959; és una millora que els
professionals agraeixen. I els pediatres també han disminuït en
un 10% les seves targetes sanitàries. 

És veritat que també tenim altres compromisos en
infraestructures: la construcció del centre de Sant Josep, el de Sa
Colomina a Vila, l’any 2009 s’executaran les obres; l’ampliació
i la millora del centre de salut d’Es Viver i el de Santa Eulàlia,
i per a l’any 2010-2012 fer una nova unitat bàsica a Santa
Agnès i substituir les de Sant Agustí, Sant Joan, Santa Gertrudis
i Sant Carles, en total una inversió prevista de 18 milions
d’euros.

Si vol parlam de professionals. Nosaltres som conscients de
les dificultats que hi ha a Eivissa i a altres indrets, però la veritat
és que nosaltres els hem posat damunt la taula una sèrie de
qüestions que poden ajudar a fidelitzar aquests professionals;
per una banda, un programa específic per a la captació de nous
professionals; segon, en aspectes de formació, un programa
exclusiu de rotacions a l’hospital de referència amb durades
d’entre una setmana i tres mesos sempre que duguin més de tres
anys d’antiguitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi resumint, Sr. Vicenç.

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

...els hem posat millores retributives en concepte de bosses
de productivitat, i estam treballant en altres aspectes.

Evidentment nosaltres estam intentant planificar -li ho he
explicat aquí- una sèrie de mesures que van en la línia d’intentar
millorar el que es mereixen els ciutadans i les ciutadanes
d’Eivissa en relació amb qualitat assistencial sanitària. La
veritat és que partim d’un punt dolent però no passi pena, que al
llarg de la legislatura ho millorarem.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Passam al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Suárez per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, per a nosaltres la sanitat pública és un
dels pilars bàsics de l’estat del benestar i un dels eixos
fonamentals del nostre programa electoral, així com dels acords
signats entre els partits que donam suport al Govern. 

Avui parlam de la política sanitària del Govern a Eivissa i
Formentera. Ens hauria agradat que fos només d’Eivissa o
només de Formentera perquè encara no tenim el costum de
llevar el guió i jo crec que, els problemes, alguns són comuns i
altres són diferents. 

Dividirem aquesta exposició en dos apartats. En primer lloc,
quins són els problemes més importants que arrossega -i això ja
ho ha dit el conseller i nosaltres també estam en aquesta idea-,
insistim, que arrossega la sanitat a les Pitiüses. En segon lloc,
quines han estat les mesures desenvolupades per la conselleria
des de començament de la legislatura, així com la valoració que
en fem.

En relació al primer punt, des del nostre punt de vista i tenint
en compte les limitacions d’una interpelAlació, podríem resumir
en 5 els punts a millorar de la sanitat pitiüsa. Pràcticament tots
s’han esmentat, a excepció d’un que serà el cinquè. 

Saturació de l’hospital de Can Misses. Efectivament
l’Hospital de Can Misses té una antiguitat de 24 anys, temps en
què s’ha demostrat insuficient per atendre les més de 130.000
targetes sanitàries de l’illa; aquesta saturació es tradueix en
nivells d’ocupació habituals entre el 98 i fins i tot en cent per
cent; a això s’ha de sumar la pressió assistencial de la població
flotant durant l’època estival. En segon lloc, i pel que fa a
l’atenció primària, ens trobam amb una alta ràtio de targetes
sanitàries per metge, per damunt de la mitjana nacional i també
de la balear; de fet nosaltres li vàrem fer una pregunta en aquest
sentit fa uns mesos; i en relació a l’atenció primària, també, ens
trobam amb una xarxa de centres de salut que precisa ser
completada.

En tercer lloc, manca de professionals sanitaris; la doble
insularitat i l’alt cost de la vida a les Pitiüses provoca un
important dèficit d’especialistes: els costa molt venir a Eivissa
i quan hi són és molt difícil que es quedin de manera permanent.
En quart lloc, problemes de desplaçaments dels malalts i
familiars, que crec que aquest no s’ha esmentat; efectivament la
cartera de serveis oferts a l’hospital implica -bé, i també al de
Formentera, els hospitals, ho direm en plural- implica el
necessari desplaçament de centenars de malalts i les seves
famílies, amb les incomoditats que això comporta en situacions,
a més, molt complicades.

I finalment volem fer referència a un problema més concret
però no menys important: és el problema de la salut mental.
Aquesta és una àrea molt sensible que requereix atenció;  d’una
banda ens trobam amb la inexistència de centres de mitjana i
llarga estada a les illes i, d’altra, amb el dèficit de psiquiatres.

Passem a la segona part de l’exposició, principals actuacions
en política sanitària. Passem a revisar quines han estat les
actuacions de la conselleria en relació amb les qüestions
esmentades. 

Hospital de Can Misses: el compromís de la conselleria amb
l’Hospital de Can Misses -ja avui ho ha recordat el Sr.
Conseller- es va veure ja en l’elaboració del pressupost per al
2008 amb un augment del 15% de la partida pressupostària a ell
dedicada. L’actuació de la conselleria està anant en una doble
direcció que ens sembla adient; d’una banda, posar en marxa tot
un seguit de mesures palAliatives de la saturació de l’hospital i,
d’altra, planificar la construcció d’un nou hospital. Entre les
primeres, entre aquestes mesures palAliatives, cal esmentar la
finalització i posada en funcionament de dos nous quiròfans que
ja s’havien iniciat durant la passada legislatura; a més a més, i
complint els terminis establerts a una resposta que el nostre grup
li va fer per escrit, es varen iniciar el mes d’abril la reforma de
l’àrea d’urgències, les obres a la tercera planta per crear nous
llits d’hospitalització i cirurgia major ambulatòria, l’ampliació
de la zona d’atenció a l’usuari i s’està habilitant també un gran
magatzem. Aquestes obres tenen una previsió, segons ha
anunciat el conseller, de finalització de dos mesos que esperam
que es compleixin.

Pel que fa al projecte de nou hospital, avui els mitjans de
comunicació ens informen d’una inversió prevista de més de
100 milions d’euros durant el 2008. D’altra banda les
institucions competents estan negociant l’adquisició de terrenys,
hem pogut conèixer que està molt avançat el pla funcional, que
s’ha licitat un contracte per seleccionar una consultoria per a tot
el procés, i s’ha convocat un concurs d’idees. Les previsions
apunten a finals d’enguany per començar les obres. Sr.
Conseller, tenim clar que aquest nou hospital és una aposta i un
compromís d’aquest govern i també del nostre grup.

Ràtio targeta sanitària per metge i atenció primària. En
aquest tema també observam que s’estan donant passes en el
bon camí. A meitat del mes passat es va posar en marxa el
centre de salut 8 d’agost de Vila, van a bon ritme els de Sant
Jordi i Sant Antoni i s’ha anunciat la construcció per al 2009 del
de Sa Colomina i Sant Josep; d’aquesta manera quedarà una
xarxa equilibrada, suficient des del punt de vista territorial. La
creació anunciada de nous llocs de feina, la consolidació dels
existents i la distribució de targetes sanitàries ajudarà a rebaixar
les ràtios, i esperam que l’objectiu de 1.600 targetes sanitàries
per metge es pugui complir al final de la legislatura.
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Un altre tema seria el dèficit de professionals...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, acabo, Sra. Presidenta. Pel que fa al dèficit de
professionals i a la fidelització, el Sr. Conseller ja ha anunciat
com s’estan abordant des de la conselleria aquestes qüestions.
I pel que fa al desplaçament de malalts i familiars s’ha anunciat
també una doble línia d’actuació per part de la conselleria, una
possible revisió de les dietes i l’ampliació de la cartera de
serveis. Salut mental, Sr. Conseller, fa falta treballar en aquests
centres de mitja i llarga estada, així com la contractació d’un
nombre suficient de psiquiatres.

Simplement, i ja per acabar, Sr. Conseller, els ciutadans i les
ciutadanes d’Eivissa i Formentera ens mereixem una sanitat
pública de qualitat. Sabem que aquest és el seu objectiu, també
és el nostre i estarem vigilants que això sigui així.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina té la paraula per un temps de cinc minuts el Sr.
Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, molt
breument perquè el nostre grup assumeix íntegrament
l’exposició que ja han fet el conseller i la portaveu que m’ha
precedit en l’ús de la paraula, i per tant evitarem repeticions. 

És evident que la situació sanitària a Eivissa és francament
millorable i que a tots ens preocupa aquesta situació de
saturació i de necessitat d’ampliació dels serveis, però també
des del nostre grup parlamentari simplement volem manifestar
que coincidim amb les línies d’actuació que anuncia la
conselleria; és evident que la conselleria està reformant i
millorant l’actual hospital de Can Misses, és evident que hi ha
una proposta de construir un nou hospital que evidentment serà
una millora important, substancial, cabdal en aquest servei
sanitari. Hi ha una voluntat i una efectivitat d’incorporació de
nous recursos humans en aquest servei sanitari d’Eivissa, i una
voluntat també d’ampliar els centres sanitaris i per tant l’atenció
primària. Per tant, amb tot aquest conjunt d’aportacions que té
previst fer i que està fent ja de fet la conselleria pensam que és
evident que (...) i millorarem aquest servei sanitari a l’illa
d’Eivissa i per tant la situació serà francament millor.

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. Si en qualque cosa haurem
coincidit en tota aquesta interpelAlació és en la característica que
és millorable la situació de l’atenció sanitària a Eivissa, amb dos
grans blocs. Un és el de la saturació tant hospitalària com dels
centres, que crec que és difícil no compartir-la amb les dades
que s’han donat i amb la vivència que se’n té, una situació que
no és d’avui però que és vera que també hi ha hagut un
increment demogràfic, un increment de la pressió que no ha
estat prou satisfet amb nova oferta, tot i que ara aquest nou
hospital, el mateix també l’anterior, haver-lo inaugurat a
Formentera haurà pogut palAliar aquests efectes, i sobretot
aquest anunci del nou hospital, quan el tenguem suposarà una
millora substancial. També la millora dels centres existents i la
millora de centres de salut i de l’atenció primària.

L’altre gran repte és la insularitat, la doble insularitat, tant
pel que representa als professionals i el repte de captar-los, com
en els desplaçaments sobretot cap a l’hospital de referència o
d’altres serveis hospitalaris que són exteriors a l’illa, i que
també s’han apuntat per part de la conselleria les millores que
s’han fet, com s’ha incrementat aquest nombre de professionals,
que és aquest important dèficit de l’illa, tot i que ens queda a
tots una idea que es va caminant en el camí adequat però encara
no s’ha arribat a un escenari condret de serveis sanitaris a l’illa
d’Eivissa. 

Tant de bo que es continuï en aquest sentit. Jo crec que...,
nosaltres donam suport a la tasca que du a terme la conselleria.
També és cert -jo ho vull apuntar- que creim que s’han fet
esforços també dins l’anterior legislatura en aquest sentit, però
tot ells insuficients, i aquí ens trobam amb un dels grans reptes
que tendrem de cara al futur: el tema del finançament autonòmic
que està en aquest moment posant en perill el benestar de les
Illes Balears i dels serveis que s’aporten, el model de benestar
de les Illes Balears, aquest finançament autonòmic que caldrà
per poder afrontar amb ambició aquests nous reptes, i també la
quantitat de nous usuaris que ha anant augmentat aquests anys
i que no tenim la capacitat de reaccionar en la mateixa
proporció. Crec que, aquests dos grans reptes, els hem
d’afrontar; són externs, evidentment, a les solucions al que pot
fer la gestió sanitària, però els haurà de tenir molt presents i en
qualsevol cas celebram que el conseller hagi admès que tots els
handicaps que es trobi no podran ser després argumentats
perquè la solució no s’afronti amb garanties, perquè la salut al
cap i a la fi és fonamental i hi haurà de ser, i és una prioritat
d’aquest govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Torres per un temps de 5 minuts.
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LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, jo també insistiré, com els altres portaveus, en el fet
que la situació sanitària d’Eivissa és certament millorable. De
fet el primer a reconèixer aquesta circumstància amb un esperit
sincer, humil i autocrític hauria de ser el Partit Popular, que jo
he de dir que discreparé del portaveu que m’ha precedit, amb tot
el respecte i entenent que és perquè no coneix directament en
persona com coneixem els eivissencs la situació sanitària
d’Eivissa; hem de dir que el Partit Popular no va estar a l’alçada
durant els anys que va governar, perquè...

Em deixen? Em deixen continuar?

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats... Sra. Diputada, Sra. Diputada..., no entri
en diàleg; continuï i, per favor, senyors diputats, deixin parlar
la persona que està en ús de la paraula. Continuï, Sra. Diputada.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Mentre el Partit Popular va
governar, durant cinc anys d’assumpció d’aquesta competència
es va avançar molt poc; es va legislar poc i es va planificar
menys, amb un enorme deute econòmic inclòs. Els episodis a
què ha fet referència la portaveu del Partit Popular de malalts
als passadissos d’urgències, els han viscut molts d’eivissencs
amb familiars directes no aquest any, no l’anterior, sinó fa tres,
quatre, cinc anys, i crec que eren vostès que estaven governant.

Pel que respecta a Eivissa, l’Hospital de Can Misses
efectivament arrossega des de fa anys uns alts nivells de
saturació, i si bé l’obertura de l’Hospital de Formentera, que
com s’ha reconegut va començar a gestar-se en època del pacte,
ha estat un avanç per a l’àrea sanitària pitiüsa, encara existeix
un bon marge per avançar quant a noves infraestructures
sanitàries i millora de les existents, tant a Eivissa com a
Formentera. 

Per a aquest nou progressista la salut constitueix un dels
grans eixos de l’estat del benestar que tant valorem. Així en deu
mesos de govern ens consta que s’han començat a dibuixar les
línies de treball per als pròxims anys en aquesta matèria, donant
les passes per disposar d’un nou hospital a Can Misses,
planificant l’inici de nous centres de salut i amb millores a les
unitats bàsiques de salut, tot això enfront dels zero centres de
salut oberts a l’anterior legislatura. I també s’han incorporat més
de 20 nous professionals. Tot això hem de subratllar que s’ha fet
en deu mesos de govern.

En relació al nou hospital de Can Misses la conselleria ja,
com ha manifestat el Sr. Conseller, realitza el pla funcional que
defineix els serveis de què hauria de disposar aquest hospital;
això sens dubte permetrà ampliar la cartera de serveis. Cal
destacar també que aquest pla es fa de forma participativa de la
mà dels professionals. També es prepara un concurs d’idees per
integrar el nou edifici amb l’actual de Can Misses i definir els
seus espais. S’està pendent de la cessió del solar per continuar
el procés i ens consta que la feina està molt avançada, que s’està
fent d’una manera molt rigorosa i que en breu tendrem els
resultats d’aquesta bona feina que ens consta que s’està fent.

Sobre les obres de millora de Can Misses, el nou govern
progressista es va trobar amb unes obres dels nous quiròfans
desocupades; s’han hagut d’actualitzar i donar-los un nou
enfocament, doncs tal i com havia deixat el govern del Partit
Popular aquesta situació hagués estat molt complicat mantenir
el nivell d’atenció fins a l’obertura del nou hospital.

En relació a l’atenció primària, l’obertura del centre de Vila
ha descongestionat els altres dos centres de Can Misses i Es
Viver, que sumada a la incorporació de nous metges ha rebaixat
la pressió assistencial i ha millorat l’atenció als pacients i les
condicions de treball dels professionals. Per primera vegada
aquest govern ha presentat, dintre del marc de les converses
amb el Sindicat Mèdic, mesures per fomentar l’arribada de nous
professionals i corregir en part els problemes de formació i
d’actualització professional que poden derivar-se de la doble
insularitat. També volem destacar que la Conselleria de Salut i
Consum s’ha mostrat sensible a les incomoditats dels trasllats
dels pacients d’Eivissa i Formentera a Son Dureta, i ha
manifestat la voluntat d’articular mesures per minimitzar
aquesta problemàtica. El Partit Popular en aquest tema no va fer
res.

En definitiva, veim que s’han marcat unes línies clares de
millora que comencen a donar els seus fruits i que estam segurs
que es consolidaran durant aquesta legislatura, arribant al seu
màxim nivell amb l’obertura del nou hospital de Can Misses,
que significarà un salt qualitatiu en l’atenció i que permetrà
atendre altres demandes, com és el dèficit sociosanitari amb llits
de mitjana i llarga estada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En aquests moments té la paraula el
grup autor de la interpelAlació, per un temps de cinc minuts.

Sra. Castro té la paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, és important que almenys,
després de deu mesos, sàpiga ja el Sr. Conseller que la seva
obligació és treballar. És veritat que vostè va trobar problemes
i això jo no ho he negat amb la meva intervenció, el que passa
és que la interpelAlació li fem a vostè no li fem a l’anterior
govern del Partit Popular; problemes en va trobar, però li
recordo que el Partit Popular va fer tres hospitals, un d’aquests
a Formentera, el qual va ajudar bastant a baixar la saturació de
l’hospital de Ca’n Misses, que ara és deu punts més alta que
quan governava el Partit Popular. Va començar més de 30
centres de salut, a Eivissa, a Sant Jordi, a Sant Antoni, a Sant
Josep, a Vila i en fi; va fer les obres d’hemodiàlisi, de pediatria,
que vostè ja ens va dir a la Comissió de Salut que no les
coneixia.
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Jo no li demano que vingui a fer-se fotos a Eivissa, jo li
demano que vingui a fer la seva feina.

Vam fer també l’obra del bloc quirúrgic de l’hospital de
Ca’n Misses, que vostès han aturat.

Sr. Conseller, vostè ens fa un discurs d’esquenes als
professionals i als usuaris de la sanitat, un discurs que només va
cercar excuses amb referències contínues al passat. Li agrada
molt parlar del nou hospital, però el nou hospital, li repeteixo,
contesti’m el que li he preguntat: té ja els terrenys? Pensa licitar
les obres enguany? No m’ha contestat realment, concretament,
cap de les preguntes que li he fet.

Vostè parla molt del Pla funcional, és aquest el pla funcional
al qual es refereix? Perquè aquest pla funcional, jo no sé, si li
han cobrat per això 90.000 euros s’ho ha de fer mirar, perquè
aquí no concreta res; parla: “Los servicios del área médica se
verán mejorados”. Com? Perquè aquí tot això que està marcat
en groc són interrogants, i això se suposa que és la cartera de
serveis i els nous serveis que ha de tenir el nou hospital.
Interrogants i més interrogants, i com li deia abans, radioteràpia
ni tan sols l’anomena.

I després, vostè l’únic que fa és donar missatges
contradictoris. Miri, aquest pla funcional famós, que, per cert,
no és veritat que vostès l’han fet amb els professionals de Ca’n
Misses, això és mentida; han tingut de passada, els han demanat
l’opinió i molt de passada als caps de servei i aquest pla no
l’han vist els professionals de Ca’n Misses, els caps de servei de
Ca’n Misses no coneixen aquest meravellós pla funcional.

Quant a urgències, diu aquest pla: “En el área de urgencias
se proponen 13 boxes frente a los 7 boxes actuales”. I vostè ens
va dir la setmana passada a la Comissió de Salut, i avui diu als
diaris, que “Después de la ampliación de urgencias, pasará a
tener 6 boxes, 15 boxes frente a los 6 que tiene”. Amb què
quedem, en té 6 o en 7, com diu el pla funcional? L’hospital vell
tindrà 15 boxes i el nou en tindrà 13? Per favor, Sr. Conseller,
això no és un pla funcional ni és res. A més, o li falten fulles o
vostè, conscientment, no ens ha entregat les conclusions, perquè
això acaba en la página 55 de 60; això és transparència, Sr.
Conseller? Amb això hem de treballar? Ja està bé!

Si tan polit és tot com està a Eivissa, si tan bé ho fa vostè,
per què té una vaga en marxa? Per què té cada dia els
professionals sanitaris no metges, auxiliars, infermeres, els
metges en vaga, per què estan concentrats davant la porta de
l’hospital demanant la seva dimissió? Què és per gust? Això no
és com vostè vol fer veure, la vaga, una manipulació del Partit
Popular, això és un conflicte laboral, això és ineficàcia i això és
falta d’interès pels problemes que tenim a Eivissa i Formentera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. En torn de contrarèplica, té la paraula
el conseller de Salut, Sr. Thomàs.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer contestaré als
diputats dels altres grups que no són del Partit Popular. Jo crec
que una reflexió general és expressar-los el meu reconeixement
personal i de les persones que treballen a la conselleria perquè
comparteixen el mateix criteri que nosaltres, que la situació
actual és millorable, però que també fan el reconeixement que
l’esforç que fa la conselleria, per remuntar des del punt de
partida també és valorable.

La Sra. Suárez ha fet esment en diverses ocasions d’un tema
una mica diferent dels temes de salut mental, té tota la raó;
nosaltres hem aconseguit recuperar en aquests nou mesos dos
psiquiatres nous i un psicòleg. També dir-li que la propera
residència que es fa a Sant Jordi hi haurà un mòdul especial per
a salut mental i que, evidentment, vostè, jo ho he dit, tal vegada
no se m’ha entès, és veritat que necessitam fer un esforç per al
tema de desplaçaments de malalts, és veritat que es va fer un
esforç el primer any de legislatura, però des de l’any 2004 totes
aquestes qüestions estan aturades.

A veure, Sra. Castro, podem parlar del que vostè vulgui,
però la veritat és que vostès tenen, confonen, ja li he dit diverses
vegades, la realitat amb els desitjos. Vull dir, els quatre centres
de salut, el de Vila, de Sant Jordi, Sant Josep i Sant Antoni,
vostès ja fa estona que els han venut com ja funcionant, fa
estona, com varen vendre abans de l’anterior legislatura,
eleccions, que havien fet quatre hospitals, fins i tot varen fer una
campanya publicitària amb una imatge d’una dona embarassada
que es dirà Son Dureta, com si ja estigués fet. Aquest discurs ja
el coneixem fa estona.

El centre de salut de Sant Jordi en aquests moments està
aturat, per un problema tècnic de formigó; s’espera que estigui
obert en el primer trimestre del 2009. El de Sant Antoni no
vàrem poder fer una acta de replantejament fins a finals
d’octubre de l’any passat, perquè l’ajuntament no l’havia deixat
lliure, i s’espera que l’últim trimestre del 2008 pugui estar
aquest centre de salut.

Anem a parlar d’altres coses, Vila. Vila ha augmentat tres
metges de família, ja li he dit. Les TSI? Doncs les TSI han
baixat un 11% a Vila per a metges de família i un 10% per als
pediatres, crec que els professionals estaran satisfets.

Nous professionals? Ja li he dit, nosaltres hem aconseguit 25
nous professionals des del mes d’agost. Sap quants se n’han
anat? Set, set, set persones, perdó, vuit, vuit persones i una
perquè es va morir, sap? És a dir, hem aconseguit 25
professionals enfront de 8, a vostès se’ls en varen anar 48.
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(Remor de veus)

A més, crec que aquest alarmisme, aquest alarmisme ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, Sra. Diputada.

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

... no condueix a res, no condueix a res.

Si vol li torn a repetir, per enèsima vegada, les reformes de
l’hospital; el projecte del pla funcional, crec que se l’ha de llegir
millor, perquè hi ha moltes coses que ara no existeixen que
estan contemplades en el pla funcional, que és un pla funcional
que s’ha fet amb professional. Tal vegada no s’ha fet amb els
professionals que vostè hi té contacte i relació personal, però
s’ha fet amb els professionals.

(Remor de veus)

Coordinadors? Vostè m’ha demanat si hi havia un
coordinador d’equips, un coordinador del 061; estan nomenats,
estan nomenats, val?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, per favor, deixi parlar a la persona que està
en ús de la paraula. Gràcies.

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

Vostè ha explicat respecte de temes del pla funcional que no
hi són, però no hi són perquè estan oberts, li he explicat la
setmana passada. Un pla funcional no s’acaba fins que no és una
realitat l’hospital i crec que és una postura intelAligent.

Ha comentat això de la radioteràpia, ja li hem comentat
altres vegades; la radioteràpia no és una necessitat sentida pels
professionals; tècnicament, les organitzacions internacionals i
nacionals professionals fan determinades recomanacions
tècniques i crec que és el prioritari, encara que sempre hem dit
que no és un tema tancat.

I després, ho deix pel final, vostè ha tret el tema de la vaga,
miri, la Conselleria de Salut, en l’exercici de la seva
responsabilitat, ha d’administrar els recursos econòmics que té
i ha donat compliment realista a les propostes que es demanen.
Ja hem dit en moltes ocasions que hi ha propostes que, amb la
conjuntura econòmica que nosaltres tenim en aquests moments,
no podem atendre. Parlam amb els professionals i esperam que
a un moment o a un altre entrin en enteniment i puguin veure els
suficients avantatges per acceptar les propostes de
l’administració.

Jo l’únic que vull, per finalitzar, és ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Conseller.

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

... que reconeixem, com ho he dit en diverses ocasions, que
la situació és millorable, que la vàrem trobar molt malament i
que per tant estam posant els fonaments de futur perquè
l’assistència sanitària a l’illa d’Eivissa pugui ser una realitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

III. Moció RGE núm. 3718/08, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears, IB3, derivada del debat
de la interpelAlació RGE núm. 392/08.

Seguidament, passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la moció RGE núm. 3718/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de
l’ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears, IB3, que és
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 392/08.

En primer lloc, intervenció del Grup Parlamentari Popular
per defensar la moció, per un temps de deu minuts.

Té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, la moció que
presentam avui ve derivada de la interpelAlació del passat dia 22
d’abril, en la qual parlàvem de diverses qüestions que
consideram especialment rellevants. Especialment hem de
comentar que tenim uns mitjans públics de comunicació més
cars i que es veuen menys; uns mitjans que aposten també
menys per la producció pròpia, entre d’altres coses perquè el
propi director general, en els seus comentaris en aquesta
mateixa cambra, diu que, en fi, que la producció pròpia depèn
dels ingressos, i s’ha de dir, s’ha de remarcar que els ingressos
van a la baixa. Per contra, veiem com la programació
s’encareix, fins i tot es fan despeses de 300.000 euros en
programes informàtics per controlar la gestió, però, curiosament
llavors ens trobam també que quan preguntam per la gestió, per
l’execució del pressupost d’enguany, tampoc no se’ns pot
contestar.

La reacció no pot ser d’altra que mirar cap al futur, però no
és l’opció que precisament pren el Govern quan ens contesta i
prefereix mirar al passat i parlar, per exemple, d’endeutament,
jo crec que d’una manera parcial, si em permeteu i em permeten
els senyors diputats, de manera tergiversada, sobretot perquè
s’han de tenir en compte diverses qüestions. La primera d’elles,
l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears és un ens
públic que va néixer encara fa poc i quan una cosa comença,
evidentment, s’ha d’invertir, perquè tenguem, entre d’altres
coses, unes instalAlacions dignes, i així es va fer. S’ha d’invertir,
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efectivament, perquè tenguem uns equipaments dignes, i així es
va fer; s’ha d’invertir per arrancar tota una estructura
organitzativa a les Illes, amb representació territorial suficient,
així es va fer; es va invertir també en què tots i cadascun dels
racons de les nostres illes puguin comptar amb els repetidors
necessaris, i així es va fer perquè el dret dels ciutadans, per
poder atendre els seus mitjans de comunicació de referència a
les seves illes, doncs en poguessin gaudir, i això evidentment
passa per una qüestió econòmica, sense cap dubte. Una qüestió
econòmica que ha fet que, efectivament, Radiotelevisió de les
Illes Balears hagi hagut d’apostar per un endeutament amb la
participació del Govern de les Illes Balears i per plurianualitzar
una despesa que en el futur s’ha de compensar, no pot ser d’altra
manera, amb una bona gestió d’aquests mitjans públics.

I d’això hem de parlar precisament avui i, en aquest sentit,
precisament, vol anar encaminada la moció que avui presentam,
per donar un gir important a dues qüestions essencials. Primer
de tot, a la qüestió econòmica: 1,5 milions menys d’ingressos en
el primer trimestre; unes despeses que estan pujant; unes
despeses que no coneixem i que són importants, quan
preguntam pel futbol i pel cost del futbol, el director general:
miri, doncs no ho sé; diu que no ho sap. Jo crec que convé que
se sàpiga i convé que els ciutadans també ho puguin saber. I
entre d’altres doncs que tenguem això, uns mitjans de
comunicació més efectius i sobretot també amb una major
audiència, una major audiència que també ha de passar per ser
més representativa. L’audiència d’avui per avui, ens diu el propi
director general que va adreçada al sector de la gent major, més
de 65 anys, de pobles de menys de 5.000 habitants. Doncs,
pensam que s’ha d’ampliar; on són els joves? On són les
famílies? On és la mitjana edat? On són tot un conjunt de
ciutadans de les Illes Balears que no se senten representats amb
aquest mitjà pública, amb el mitjà pública que, en teoria, ens ha
de representar a tots i que tots sufragam amb els nostres
imposts.

Les propostes que presentam avui són quatre i van
específicament adreçades a intentar donar aquest gir que hem de
fer, sense cap dubte, consideram, conjuntament tant el Govern
com l’oposició. En primer lloc, instar el Govern de les Illes
Balears a establir un pla econòmic financer de contenció que
faci possible l’eficàcia i l’eficiència de la gestió pressupostària
de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i que
estableixi les prioritats de les despeses. Haguéssim pogut dir
retornar al pla financer que va deixar damunt la taula el Partit
Popular, que es va aprovar amb la gestió del Partit Popular a la
darrera reunió del Comitè Executiu de l’ens públic i que va ser
rebutjat en aquell moment pels partits que avui governen. Ens
resulta curiós que si es reclamava durant tants d’anys que es
redrecés una qüestió econòmica que és evident que s’havia
d’invertir, perquè una comença s’hi ha d’invertir, no s’acceptàs
com a cosa positiva que es volgués fer un pla de contenció
econòmic financer, que no només es va rebutjar en aquell
moment, sinó que a dia d’avui no ha tingut cap tipus de
presència en la gestió del Govern actual.

Pensam que és imprescindible, i diríem tornar al pla financer
d’aquell moment, però ja no és vigent, perquè el govern actual
ha seguit recorrent a l’endeutament d’IB3 per seguir funcionant,
precisament a un moment on ja existeix tota la infraestructura
i el que hi ha és gestió, el que hi ha és despesa corrent, ens
resulta curiós que se segueixi estirant d’endeutament quan no hi
ha aquest esforç inicial que sí va haver de fer en la seva gestió.

Parlar que això llasta el funcionament d’IB3, home, com a
totes les empreses, totes les empreses, quan han fet un esforç per
comentar, llavors han de compensar la seva gestió i evidentment
és una dificultat; però aquest llast li vull dir que no tendrien la
IB3 que tenen si no s’hagués fet aquella inversió i no ens
podríem plantejar, avui per avui, possiblement, fer les accions
que pensam que es poden fer i que són positives per al conjunt
de la ciutadania.

El segon punt, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a promoure la determinació d’un pla
d’explotació dels productes audiovisuals i publicitat que faci
viable el màxim d’autonomia possible dels mitjans públics
gestionats per l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I no volem dir altra cosa que és que és necessari potenciar els
ingressos. I això està relacionat amb una altra qüestió: IB3 ha de
ser interessant per als diferents públics i avui no ho és. Només
s’han consolidat aquells productes audiovisuals que ja venien de
l’etapa anterior, sense ànim de dir que això exclusivament era
pel bon fer del Partit Popular, però alguna cosa hi tendria a
veure; només s’han consolidat els informatius i els esports,
l’audiència segueix pujant en els informatius i esports en la
mateixa proporció que ho feia quan gestionava IB3 el Partit
Popular. Què passa amb la resta de productes? Per què no
interessen? Per què no són rebuts com pertoca i per què avui per
avui no reben el suport tampoc per part del conjunt dels
ciutadans? I evidentment això té una incidència específica
damunt els ingressos, damunt la publicitat i damunt la capacitat
de ser autònoms per part d’IB3.

Tenim uns mitjans públics que s’atraquen a un cost similar
a la Universitat de les Illes Balears. Si comparam la funció
social d’una cosa i l’altra, crec que hem de fer un esforç per fer
rendible l’esforç que fem també en IB3, perquè potser en el
futur, si no fos així, ens hauríem de qüestionar si efectivament
fem la feina que pertoca. La veritat és que s’ha de fer una feina
de cohesió territorial, de cohesió social, que avui és qüestionada
perquè arriba a un 4, arriba a un 5, però no arriba a més, per tant
la cohesió social és impossible, crec que per una manca
d’organització efectiva i d’orientació efectiva.

El tercer punt insta el Govern de les Illes Balears a promoure
l’establiment d’un pla de captació d’idees i nous productes que
facin possible la diversificació d’IB3 a l’hora de contractar
productores proveïdores. Hem parlat ja en aquesta mateixa
tribuna d’una certa concentració de contractació a les empreses,
a diverses empreses i en algunes molt concretes; això, se’ns ha
comentat que és per promoure que es contractin els d’aquí.
Home, jo diria sí, els d’aquí, però com més possibles. La funció
no és enriquir més unes empreses sinó procurar que es
desenvolupi la indústria audiovisual i perquè es desenvolupi,
efectivament, pensam que s’ha de promoure que existeixin més
empreses. D’aquí que aquest punt comenci pel principi, per la
captació d’idees que ha de fer possible invertir en aquelles idees
i potser en aquelles empreses que avui no tenen la solidesa
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necessària per poder-ho dur a terme, però que, amb el suport
d’IB3, en poden tenir i per tant ajudi a desenvolupar la indústria
audiovisual.

El quart punt fa referència que insta l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears a redefinir productes
audiovisuals i a crear-ne d’altres que facin possible ampliar el
perfil de l’audiència dels mitjans públics gestionats per
l’esmentat ens públic. És imprescindible, no arribarem al
conjunt de la població si no especificam productes concrets per
a públics concrets. Si algú dels que fóssim aquí fóssim
publicitaris, tenguéssim una empresa amb interès de publicitar-
se IB3, el primer que preguntaríem és si el públic que veu IB3
es correspon amb el públic del meu producte; això avui no està
passant, perquè el públic és públic que es captiu. Quin és el
públic captiu? És aquell que té una mobilitat reduïda, que té una
relació molt estreta amb els mitjans públics com pugui ser la
televisió, això passa, precisament, amb gent de més de 65 anys
i gent que és a poblacions més petites i, curiosament, això és el
que coincideix amb les estadístiques que té IB3. I també ens diu
una altra cosa: les estadístiques d’IB3, que estan basades, entre
d’altres coses, en una cosa que es diuen audímetres -els
audímetres saben vostès que són aparells que són a les cases-,
doncs es dóna la circumstància que si una persona a un poble ho
veu dóna la sensació que el cent per cent ho pot veure; no, hi ha
un audímetre i que aquella persona ho vegi en aquell moment no
significa que el conjunt de tota aquella ciutadania el vegi. És el
sistema que tenim, però en tot cas les dades no s’ajusten al que
pensam que necessitam; pensam que s’ha de fer un esforç extra
per investigar cap on hem d’anar, per cercar maneres d’arribar
al públic en general i rendibilitzar la gestió i la tasca que es du
a terme des dels mitjans públics.

Per tant, com veuen, les propostes són, crec, eminentment
positives: contenció pressupostària; un pla seriós que retorni a
aquella tasca que ja va proposar el Partit Popular i que els
actuals partits de govern ja varen rebutjar en aquell moment,
precisament perquè, supòs que dirien: bé i ara que hem d’entrar,
precisament ara ens posarem un cinturó, bé, és la seva opció,
però en tot cas jo crec que ja pertoca.

Promoure que la determinació dels productes audiovisuals...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi resumint, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Per últim, promoure la captació
de noves idees i també arribar a una amplitud de públic cada
vegada més grossa, perquè, ja dic, la rendibilitat d’aquests
mitjans públics sigui la màxima.

Gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies pel minut i catorze segons
que m’ha concedit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Entram ara en el torn de fixació de posicions i, en
primer lloc, pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra.
Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Serra, crec que és d’obligat compliment començar felicitant la
seva intervenció, pel seu inqüestionable sentit de l’humor,
només a través d’un sentit de l’humor molt elaborat i
desenvolupat es pot entendre el punt 1 de la moció que se’ns
presenta. Se’ns proposa que el Parlament insti el Govern a
establir un pla econòmic financer de contenció que faci possible
l’eficàcia i eficiència en la gestió pressupostària de l’ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears; quan el PP va deixar un
deute de 168 milions d’euros que l’actual Govern haurà d’anar
eixugant. Hauria estat molt interessant, senyores i senyors
diputats, que aquest pla econòmic financer, en ares de la
contenció i de l’eficàcia, se l’hagués aplicat l’anterior govern,
així potser no ens trobaríem amb aquest extraordinari forat
negre, potser ara no hauríem d’eixugar un deute de 168 milions
d’euros.

Crec que aquest punt no mereixeria més comentaris, però
així i tot voldria remarcar que des de l’any 2007 s’ha
implementat el sistema de planificació i recursos per fer front a
aquesta necessitat. Aquest aspecte, si no ho record malament, ja
va ser tractat dia 22 de març i per tant el grup de l’oposició ja
tenia una resposta sobre aquesta qüestió, però com que són
perseverants i persistents hi insisteixen. Idò nosaltres també hi
insistim i només podríem votar a favor d’aquest punt si es
reconeix la feina que el Govern ja està fent en ares d’aquesta
contenció financera.

Passaríem al segon punt, i com que avui tot va de plans,
passaríem al segon pla que ens presenta el Sr. Serra del Partit
Popular. Hi votarem a favor, ho puc avançar senzillament
perquè es proposa que es faci una cosa que des del Govern ara
mateix ja s’està fent, per tant és un punt que cau en la
redundància. Existeixen contactes per promoure la venda de
productes d’IB3 a la corporació catalana de ràdio i televisió i
també algunes televisions alemanyes amb les quals l’ens públic
es troba en contacte. Per tant, ja es treballa en la línia de
promoure els propis productes i quan sigui possible també
d’exportar-los i de realitzar intercanvis amb altres mitjans
audiovisuals.

Quant a la publicitat, com ja s’ha anunciat en
compareixences anterior, s’ha entrat a la FORTA, fet que
possibilitarà un augment de publicitat a l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. Aquesta entrada a la FORTA
permetrà millorar la situació de publicitat a la televisió de les
Illes Balears. Ara bé, en relació amb aquest fet, no voldria
deixar d’expressar dues petites preocupacions: d’una banda, si
això ocasionarà una davallada del percentatge d’ús de la llengua
catalana en la publicitat a la televisió de les Illes Balears, tenint
en compte que la FORTA agrupa totes les televisions
autonòmiques de l’Estat; i de l’altra, també ens preocupa la
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possibilitat que hi hagi molta publicitat, cosa que va bé per al
sanejament econòmica de l’ens públic, però que va malament
per a la qualitat de l’emissió televisiva i que podria arribar
afectar l’audiència. Hem de beneficiar-nos de la publicitat
compartida, però hem d’evitar que hi hagi un excés de publicitat
a les emissions televisives.

Sobre el punt 3, he de començar dient que trob molt curiós
que el PP proposi fer una pluja d’idees al Govern i no allà on
pens que pertocaria, que seria a l’ens públic. El votaríem a favor
si s’instàs l’ens públic però no el Govern a aquesta pluja
d’idees. Si tenim en compta que ja s’han fet més de cent
propostes de programes, s’ha establert un conveni amb la PAIB
per 750.000 euros, i ara mateix l’ens públic de Radiotelevisió
treballa amb més de vint productores i n’hi ha més de trenta que
ja hi han treballat. Sr. Serra, sempre s’ha establert una
preferència per treballar amb productores de les Illes Balears
per tal de promoure la indústria audiovisual a les Illes Balears.

Quant al punt 4, trob que és correcte, hi votarem a favor,
però una vegada més s’hauria de reconèixer que ja s’hi està
treballant. Es fa una anàlisi diària de l’audiència dels perfils
d’audiència d’IB3 i per tant de com millorar-los.
Malauradament pel que a la ràdio no tenim aquestes dades dia
a dia, però sí que en tenim de mensuals; podem dir que
actualment s’ha arribat a una audiència mitjana de 7.000 oients,
quan a l’etapa anterior el rècord era de devers 3.000. Crec, per
tant, que hem de felicitar la direcció de l’ens públic per l’avanç
en l’audiència d’IB3 Ràdio. Així i tot, és veritat que no és com
posar-se a tirar coets, però sortosament, va millorant, i això hem
de suposar que deu ser per la gestió que s’està realitzant.

Per tant, entenem que s’ha de continuar treballant per anar
assentant cada vegada més en la nostra societat els mitjans de
l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. I en aquest
sentit, no vull acabar sense felicitar la direcció de l’ens públic
per l’acord signat amb el Consell d’Eivissa i que permetrà,
servirà per a la promoció de la moda dels dissenyadors
eivissencs.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari d’Unió Mallorquina té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Serra, la seva moció conté punts que consideram positius, però
realment de la seva explicació si alguna cosa li recomanaríem
és una mica d’humilitat perquè vostès pareix que han fet una
gestió excelAlent, una gestió digna de lloança i saben
perfectament que han deixat un deute de més de 168 milions
d’euros, hi ha més de 22 milions d’euros de (...), de préstecs
bancaris que no han passat els tràmits administratius que marca
la llei i que, per tant, varen escapar al control de fiscalització de
la comunitat autònoma. Per tant insistesc, una mica d’humilitat
perquè vostès realment no tenen una gestió d’IB3 digne de
reconeixement i d’aplaudiments.

A més, vostè resulta que allò que sí que està incrementant
audiència a IB3 ho volen capitalitzar, s’ho volen fer propi i
diuen que els informatius i els esports si pugen d’audiència és
gràcies al seu bon disseny, a la seva bona gestió i a la seva bona
direcció d’aquest ens públic. Bé, vostè sap que aquest nou
model de televisió que ha implantat la nova majoria
parlamentària té una de les seves peces centrals en la informació
i els esports. Per tant, alguna cosa bé hem fet els altres, no
només vostès saben gestionar bé i tenen bones idees de
programes, els altres fan relativament el que poden i també han
contribuït que determinades coses a IB3 funcionin. Estaria bé
que vostès fessin aquest petit reconeixement.

Bé, li deia que la seva moció té aspectes realment positius.
És evident que la situació econòmica d’IB3 ha de millorar, és
evident que hem d’optimitzar els processos empresarials, hem
de millorar l’accés a una informació fiable, precisa, oportuna.
Hem de possibilitar compartir informació entre tots els
components de l’organització, etcètera. Per tant, el nostre grup
parlamentari està d’acord amb el primer punt, el que passa és
que és un primer punt allà on hem de reconèixer necessàriament
que l’ens públic ja hi està fent feina. Per tant, li proposam una
transacció del primer punt que digui: “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar amb la
implantació del Pla economicofinancer de contenció que faci
possible l’eficàcia, l’eficiència i l’ordenació de la gestió
pressupostària de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears”. Si accepten aquesta transacció, simplement és
reconèixer i, per tant, dir que continuam la implantació d’aquest
pla economicofinancer de contenció que vostès proposen,
podríem votar favorablement aquest primer punt.

El segon punt, també ja s’ha explicat per la portaveu que
m’ha precedit en l’ús de la paraula, efectivament hi ha la
voluntat i s’està fent feina en aquest aspecte de donar més
explotació als productes audiovisuals i a la publicitat d’IB3. Per
tant, no tenim cap entrebanc per votar favorablement aquest
punt segon.

Al tercer punt coincidim en l’apreciació que li feia la
portaveu Esperança Marí. Efectivament, consideram que aquest
tercer punt seria correcte si qui fos instat fos l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i no el Govern de les Illes
Balears. La captació de noves idees i de nous productes
evidentment l’ha de fer l’ens públic de Radiotelevisió i no el
Govern. Per tant, si canviam “Govern” per “ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears”, o sigui, si ho
transaccionam, també li podríem donar suport.
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I finalment el quart punt. Evidentment també hi hem d’estar
d’acord, qualsevol possible captació de nova audiència, de nous
perfils d’audiència serà positiu. És evident que IB3, per exemple
a nivell de ràdio està millorant substancialment la seva
audiència, crec que aquest és un mèrit que també estaria bé que
vostès reconeguessin, ja sé que els costa i que es volen apuntar
tot els triomfs, però escoltin, els altres també en fan alguna de
condreta. Per tant, vostès el que haurien de reconèixer, a part de
fer una proposta en positiu, la bona feina que s’està fent des de
l’ens públic de Radiotelevisió. 

Per tant, amb aquestes dues transaccions i votant els dos
punts favorables, tota la moció podria ser aprovada per aquest
parlament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que és evident, tal i com es
va comentar en el debat anterior de la interpelAlació i en altres
debats que hem tengut sobre aquesta temàtica, de tant en tant el
Partit Popular té interès a tornar debatre en aquest parlament
que la situació actual d’IB3 ve d’un model de gestió determinat,
triat per l’anterior govern, amb una gestió econòmica molt
deficient i que va provocar, tal com ja s’ha dit, un deute superior
als 138 milions d’euros. Evidentment estam parlant d’economia,
podríem parlar d’altres qüestions sobre l’anterior gestió, sobre
la manera de tractar la informació, sobre els programes que es
triaven per dur a la graella de l’audiència. Però avui ens centram
en el tema econòmic.

Vostès ara insten o volen instar el Govern a fer un pla
economicofinancer de contenció per a una millor gestió
econòmica d’IB3, quan aquest ha estat, des del nostre punt de
vista, un dels temes que des del primer moment tant la nova
direcció de la radiotelevisió autonòmica, com des del Govern
s’ha tengut clar que s’havia d’afrontar i des del primer moment
s’ha fet feina en aquest sentit. Precisament per arreglar una
situació que es va trobar l’actual direcció. De fet, el Govern ha
hagut de prendre tot un seguit de mesures econòmiques per fer
front a aquesta situació, tapar els forats que vostès varen deixar,
mesures que el conseller de Presidència ja va explicar durant la
passada interpelAlació. Per tant, no té interès continuar
esmentant-les.

En tot cas també des de la direcció d’IB3 s’ha treballat per
implantar aquest sistema de planificació de recursos, per
aconseguir un millor nivell de compliment pressupostari. I
evidentment aquest nivell de compliment pressupostari és
absolutament necessari pel desgavell que hi havia anteriorment.
Després també tenim el contracte programa que el Sr. Conseller
va anunciar a la seva intervenció, que hauria de permetre per
una banda assumir el nivell d’endeutament d'IB3 per part del
Govern, que actualment deu estar entorn als 168 milions d’euros
i a la vegada reduir progressivament l’aportació via pressuposts
autonòmics. Altres mesures econòmiques en la línia de la
millora de l’eficiència són centrades en la comercialització

publicitària de la FORTA, també ja s’ha anunciat i com s’ha
explicat, ha de fer possible l'increment de la publicitat. També
jo destacaria els contactes amb altres televisions, principalment
amb la Corporació Catalana de Radiotelevisió, que pot permetre
que productes de producció pròpia tenguin sortida d’una
comercialització exterior, la qual cosa no només interessa a la
televisió autonòmica, sinó també a tota la indústria audiovisual.

Quant a la feina amb les productores audiovisuals de les
Illes Balears, des del Grup del BLOC i PSM-Verds apostam per
una diversificació que potenciï aquesta indústria, tal i com tenim
signat en el pacte de governabilitat dels partits que donam
suport al Govern. De fet, les dades que facilita IB3 és que s’ha
fet feina amb més de trenta productores i la nova programació
s’està fent amb més de vint productores, a part del conveni que
hi ha signat amb l’Associació de Productores de les Illes Balears
i del qual també se n’ha parlat diverses vegades. Per tant, des
del nostre punt de vista s’ha de continuar en la línia de la
diversificació, del potencial d’aquesta indústria i encara que per
l’interès que tenim nosaltres en aquest moment ho podem
considerar insuficient, creim que el camí està encetat.

Per acabar, la seva proposta parla de la necessitat
d’incrementar les audiències i de fet creim que des d’IB3 s’està
treballant en aquesta línia, tant en el tema dels esports com en
els informatius, ja s’ha comentat àmpliament i com ja saben,
han aconseguit nivells d’audiència destacats. Sempre però sense
perdre de vista quins són els objectius d’una radiotelevisió
autonòmica. Es tracta d’un servei públic que ha de tenir en
compte la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra realitat. Els
programes que s’ofereixin han de complir per tant, des del
nostre punt de vista, uns paràmetres de qualitat, d’objectivitat,
de pluralitat, de servei públic i d’arrelament a la nostra societat
i a la nostra realitat. 

Per tant, d’acord amb tot allò que he comentat en aquests
moments, nosaltres des del Grup del BLOC i PSM-Verds
donarem suport als punts 2 i 4. I en tot cas estaríem d’acord amb
les transaccions que s’han proposat en els punts 1 i 3, que el Sr.
Melià ha comentat fa un moment i que també millorarien el text
actual, perquè de fet des de la direcció d’IB3 i des del Govern
ja s’està treballant en tot allò que vostès en aquests moments
demanen.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En el
debat de la interpelAlació del passat 22 d’abril, vaig tenir
l’oportunitat de mostrar el posicionament del Grup Parlamentari
Socialista envers la situació de l’ens públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears. Crec que el més convenient davant d’aquesta
moció serà desgranar punt per punt i així aclarir de la millor
manera possible el posicionament del nostre grup. 
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En el primer punt vostès fan referència al problema
econòmic que pateix l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears i plantegen instar el Govern a establir el Pla
economicofinancer. Jo la veritat és que estic content que
assumeixin que IB3 té un problema, fruit d’una mala gestió que
es va realitzar i que s’ha d’ajustar i s’ha d’establir en aquest pla
econòmic. Però aquest pla econòmic ja s’està realitzant i, per
tant, nosaltres, en consonància amb els portaveus que m’han
precedit en l’ús de la paraula, plantejaríem també que es fes una
modificació i es plantegés que s’està fent aquest pla
economicofinancer i que, per tant, s’ha de continuar la
implantació d’aquest pla.

En el debat de la interpelAlació ja vàrem deixar molt clar que
els portaveus dels grups parlamentaris que donam suport a
aquest govern, el sistema consistia en un sistema de planificació
de recursos i a més, també vàrem indicar que la Conselleria de
Presidència va acordar la creació d’una comissió de treball per
establir el contingut d’un contracte-programa que seria vigent
a partir de l’any 2009, mesures que van encaminades, com
vostès plantegen a l’argument del punt número 1. 

Respecte del segon punt d’aquesta moció, proposen la
determinació d’un pla d’explotació de productes audiovisuals i
publicitat, que faci viable el màxim d’autonomia possible dels
mitjans públics gestionats per l’ens públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears. Vostè parla que IB3 no està consolidada i
resulta que els deu programes més vists fins ara pertanyen a la
nova etapa d’IB3 Televisió. Bé, idò IB3 ja ha obert contactes
per tal de fer possible la venda de programes televisius de
producció pròpia a altres televisions i com ja han dit els
portaveus que m’han precedit en l’ús de la paraula, la primera
via de contacte és amb Televisió de Catalunya i la segona amb
televisions alemanyes, a través d’una productora membre de
l’Associació de Productores de les Illes Balears. Vostè
plantejava també el tema de la publicitat i li puc anunciar que el
passat dijous dia 1 de maig, Festa dels Treballadors, es va
produir l’entrada d’IB3 en la comercialització publicitària de
FORTA, fet que farà possible que la publicitat augmenti fins a
un 300%. Nosaltres en principi estam d’acord amb aquest punt
i, per tant, no plantejam cap modificació.

Respecte del punt número 3, referent a promoure
l’establiment d’un pla de captació d’idees i nous productes, cal
dir que des de l’inici de la present legislatura l’actual equip
directiu d’IB3 ha iniciat un registre oficial de propostes a
programes per part de les productores audiovisuals i en
l’actualitat s’han registrat més de cent propostes. També
existeix un contacte fluït per part de la direcció d’antena d’IB3
Televisió amb la PAIB, per tal que les productores associades
siguin capdavanteres en la presentació de bons productes
audiovisuals i actualment també cal mencionar que més de vint
productores són les que treballen amb IB3 Televisió des que es
va iniciar la nova programació el passat 24 de setembre. Per
tant, apostam per la producció d’aquí perquè conti la realitat
d’aquí. Torn estar satisfet que canviïn d’opinió i vostès també
apostin per això, per aquestes productores i que a diferència de
la passada etapa d’IB3 no es mantenia present. Votaríem a favor
d’aquest punt si s’accepta l’esmena de modificació, instant l’ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i no el Govern.
Creim i entenem que aquesta tasca és de caràcter tècnic i, per
tant, són els experts en productes televisius els que ho han de
dur a terme. Podria quedar de la següent manera: “El Parlament

de les Illes Balears insta l’ens públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears a continuar amb l’establiment del Pla de captació
d’idees i nous productes, que faci possible la diversificació
d’IB3 a l’hora de contractar productores proveïdores”.

I passant al quart i darrer punt d’aquesta moció, Sr. Serra,
tornant a les audiències, tan sols vull insistir que actualment el
rècord d’audiència d’IB3 Ràdio és de 7.000 oients de ràdio, i és
la millor xifra fins ara, i s'ha produït també dins la nova etapa
d’IB3. Xifres, estam d’acord amb vostès, que s’han de millorar
en el futur i en això ens trobarà per arribar a un acord. Quant a
la televisió, una empresa està actualment treballant per a IB3 per
tal de realitzar una anàlisi exhaustiva dels productes
audiovisuals que actualment s’emeten per tal d’esbrinar quins
són els canvis, tant de format com de contingut de la graella que
facin possible l’ampliació del perfil d’audiència. És cosa de tots
i de màxim interès general que IB3 es consolidi amb una
audiència fidelitzada i que ajudi al foment de la cohesió social
i territorial de les nostres illes. Votaríem a favor, per tant,
d’aquest punt.

Per acabar i amb la voluntat d’assumir el compromís d’un
ample consens per un tema que com ja va manifestar el
conseller de Presidència, consideram d’estat, votaríem a favor
del segon i del quart punt. I si s’accepten les modificacions
mitjançant esmenes dels punts 1 i 3 també votaríem a favor.
Això és tot.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement comentar-los diverses
qüestions. Primer de tot agrair el to de les intervencions en
general, agrair que hagin contemplat la possibilitat de votar a
favor diversos punts, entenent i crec que amb el benentès que
eren positius, que són (...) conjunta que caminin i vagin
endavant els mitjans públics i no el contrari, en contra d’altres
interpretacions que s’han fet en altres moments, que aquí
l’oposició sempre ve a rebutjar qüestions del Govern. No, a
nosaltres ens interessa que funcionin, però que funcionin tenint
en compte la realitat. I jo en aquest punt vull presentar una
queixa, una profunda queixa i em vull queixar molt
profundament que a diferència d’allò que es va fer en el seu
moment quan el Partit Popular va presentar un pla
economicofinancer, el va dur al consell de direcció i es va
aprovar, aquest parlament, ni el consell de direcció d’IB3 no
coneix cap pla establert economicofinancer. Em queix perquè
és una manca de transparència i això no és el tipus de gestió que
esper que vostès i jo haguem de desitjar d’aquest mitjà públic.
Si existeix, no passin pena, hi ha mitjans més que adients per
reclamar-ho i ho farem. Però permetin-me que ho dubti, perquè
el primer que varen fer quan varen arribar a IB3 va ser rebutjar
el Pla economicofinancer que els proposàvem i que era
perfectament adaptat.
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Segona qüestió, parlen d’endeutament. Mirin, jo entenc que
un endeutament..., l’endeutament per què és? Si anam a la
gestió d’hisenda l’endeutament és per fer inversions, no és per
a despesa corrent, estam d’acord, no? Les inversions quan es
varen fer? Quan es va crear el mitjà i quan es va crear el mitjà
tenia molt de sentit que es fes aquest endeutament. Per què l’any
2008 continua havent-hi el mateix nivell d’endeutament que els
anys anteriors? Per què hi ha 30 milions d’euros pressupostats
en endeutament? Per què? Ja no es porta a terme un inici de les
accions d’IB3. Això no té massa sentit i em queix d’això i els
prenc en qüestió aquest punt i els deman que hi prenguin
l’atenció corresponent perquè això sí té a veure ja amb la seva
gestió i no amb la nostra. Tenguin, per tant, també en compte la
seva quota de responsabilitat, que no va per bon camí. 

Mirin, jo em puc endeutar, però he de desitjar tenir els
ingressos adients, a ser possible el màxim i amb increments
anuals per consolidació de la meva activitat, per amortitzar
aquest endeutament. Però és que la situació d’avui és just la
contrària i és la que vostès obvien. La situació d’avui és que si
bé ens vàrem endeutar en el seu moment per iniciar una
activitat, avui s’amortitza menys, avui tenen menys capacitat
per amortitzar aquest endeutament, aquesta és la situació. I
vostès accepten que s’ingressin menys doblers perquè tenen
menys audiència i perquè els seus resultats són simplement
pitjors, menys en dues àrees i permetin-me que ho digui, les que
s’han consolidat, no li diré, Sr. Melià, si venien del Partit
Popular o no venien del Partit Popular, el cas és que són les que
hi havia en aquell moment i les que s’estan consolidant, les que
han portat una activitat continuada al llarg del temps i té sentit
que, per tant, es consolidin quant a audiència i no les noves
aventures que han fet vostès i que no els han funcionat. Per tant,
permetin-me que em queixi rotundament que no ens han
presentat el Pla economicofinancer que vostès varen dir, manca
de transparència. No ens han informat com correspon, no s’han
portat a terme les accions oportunes, si ho varen fer nosaltres en
el seu moment. En prendrem el coneixement que pertoqui,
tanquen els ulls davant d’una realitat i és que tenen menys
ingressos per amortitzar el deute per posar-ho en marxa.

Producte. Els estic demanant realment que comprem amb
criteri. Mirin, aquí es va cercar futbol, i els pos un exemple per
no esgotar tot el temps que tenc, quan es parla de futbol els
comuns mortals a nivell estatal, quan parla de televisió, busquen
futbol per tenir més audiència i per tenir més ingressos. Aquí
només buscam més audiència, es fa just a l’inrevés. Vostè allò
que sol fer és buscar què es rendible en el mercat i en funció
d’allò que és rendible mira si està d’acord amb els seus
objectius d’audiència i en funció d’això decideix comprar. Aquí
anam a l’inrevés, aquí no hem comercialitzat encara i ja
compram i després s’haurà de pagar. Però això a l’inrevés, vostè
determina un producte perquè li interessa, fa un pla de
comercialització i després l’emet, és just a l’inrevés i no em
digui que no, ho conec i li puc mostrar exemples de tots els
canals autonòmics de l’Estat espanyol i IB3 ha decidit anar just
a l’inrevés. No ens augura un bon futur economicofinancer i per
això li reclam en el punt número 1 que ho arregli i crec que és
de justícia que sigui així, no podem anar a l’inrevés de com va
tot el mercat. Els felicit si han entrat a la FORTA, és una opció
que també va prendre el Partit Popular i si això suposa un 300%
d’increment de la publicitat, crec que anirà en benefici de tots,
sigui o no sigui..., em sap greu, el cent per cent en català per una
qüestió. Primer, perquè la realitat del carrer és bilingüe. I la

segona, perquè podem tenir una IB3 fantàstica, amb tassa de
plata, però no ens ho podem permetre. És millor tenir una IB3
amb tassa de porcellana i que la tassa de plata la deixem per un
altre costat i, per tant, que sigui sostenible.

En el tercer punt acceptam la transacció que es proposa i
instam l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i no el
Govern. Ho podem acceptar, tot i que el conjunt d’idees que
s’han presentat, es parla de cent propostes, però quantes n'hi ha
d' acceptades? Jo els puc fer un recompte de quantes en rebia
quan era gestionada pel Partit Popular, possiblement molt més
de cent. Aquí la qüestió és quantes se n’accepten i és que avui
per avui les que s’accepten són molt poques i justament
concentrades en algunes empreses..., no s’ho agafin malament,
però vostès no creen el sistema per anar just a l’altre costat.
Parlen de vint productores que fan feina per a IB3 i demà tal
vegada seran trenta. Aquí el que conta és el percentatge de
facturació de cadascuna. I el percentatge de facturació de
cadascuna està concentrat a un parell d’empreses i d’això em
queix en aquesta proposta i a la qual vostès no veuen la utilitat,
tot i que em diuen que votaran a favor i, per tant, tendrem
l’opció de xerrar-ne a la comissió, d’ampliar més voluntats i
ajuntar més esforços en aquest sentit.

A mi no m’agradaria que interpretessin que vaig en contra
d’IB3, quan em parlen que han consolidat 7.000 persones
d’audiència a la ràdio jo me n’alegr, em pareix positiu, esper
que sigui així i deman que sigui així també a la televisió, cosa
que avui no succeeix i per això...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra, ha utilitzat la meitat del temps més.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Just constatar una darrera qüestió
i que és de totes les transaccions que s’han presentat, acceptar
la que fa referència al punt tercer, instar l’ens públic i no el
Govern. I pel que fa referència a la resta, simplement desitjar
que entre tots siguem capaços de tenir uns mitjans públics més
sostenibles, més orientats a les necessitats dels ciutadans i
sobretot, amb més capacitat de tenir una amplitud de mires per
a un millor funcionament.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Aquesta presidència entén doncs que
queden aprovats per assentiment els punts 2 i 4 i el punt 3 amb
les modificacions que han expressat els portaveus i que han
estat acceptades pel Partit Popular.

Per tant, passam només a la votació del punt 1.

Passam a votar. Votam.

Sí 29, no 30.

Arribats a aquest punt, segons l’acord de la Junta de
Portaveus de dimecres passat, es va acordar que s’aturaria el
plenari a les 14,30. No obstant això, ara són les 14 i deman a les
senyores i senyors portaveus si volen continuar i a les 14,30
aturarem, o si volen aturar mitja hora abans per continuar a les
4 de la tarda. Si volen manifestar-se els senyors portaveus.
Continuar o aturar?

Continuam i a les 14,30?, aturam? No. A les 14,30 s’ha
d’aturar per continuar, a la Junta de Portaveus vàrem quedar
així.

(Remor de veus)

Li don la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Jo a la Junta de Portaveus vaig advertir que hi havia un
seguit de preguntes acumulades, vaig advertir que hi havia el
debat d’aquesta llei i vaig suggerir la possibilitat de començar
el plenari enlloc de a les 11, a les 10. Això és el que jo vaig
suggerir. No es va atendre el meu suggeriment i, efectivament,
la presidenta va dir que en tot cas es podria plantejar la
possibilitat d’aturar a les 14,30 i continuar a les 16,30. Nosaltres
seríem partidaris, en aquest moment, ja que no s’ha atès el
suggeriment de començar a les 10, de continuar el debat i
acabar-lo durant el matí. Voldríem insistir avui aquí i no a la
Junta de Portaveus que encara no entenem els motius de per què
els diputats no poden començar les feines a les 10 del matí.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé la seva explicació, però no era aquest el tema que es
plantejava en aquests moments. Era si aturam ara, a les 14, si
aturam a les 14,30 o si es vol continuar sense aturar. Estic a la
seva disposició. Sr. Diéguez, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Un momento para manifestar
nuestra opinión, efectivamente hoy hemos empezado a las 11
por fortuna, porque un vuelo que ha tenido un problema en el
avión desde Ibiza ha hecho que diputados de Ibiza llegaran aquí
a las 11,30 y si hubiese empezado a las 10 se habrían perdido
una hora y media de pleno, gracias a que la fortuna quiso que
tomáramos esta decisión de forma correcta.

En cualquier caso nosotros no tenemos ningún
inconveniente de que se continúe el pleno de forma continua
porque parece que acabaría sobre las 15,30. Por nosotros no hay
ningún problema en continuar el desarrollo del pleno, a
expensas de lo que sucediera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Continua, per tant, el plenari.

IV. Debat del dictamen de la Comissió d'Ordenació
Territorial del Projecte de llei RGE núm. 26/08, de mesures
urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a
les Illes Balears.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat i a la votació de la moció presentada pel
Grup Parlamentari Popular relativa a la situació de l’Ens
Públic... Perdó, al dictamen del Projecte de llei de mesures
urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les
Illes Balears.

Si desitja intervenir algun representant del Govern, doncs,
Sr. Moragues... No? No intervé? Sí? Sr. Vicens, doncs, té la
paraula.

Sr. Vicens té la paraula. Molt bé, quinze minuts.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
el motiu d’aquesta intervenció és presentar en nom del Govern
de les Illes Balears el projecte de mesures urgents per a un
desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears.

Com bé saben vostès, en general és àmpliament acceptat que
el desenvolupament territorial i urbanístic a les Illes Balears
sovint ha estat poc planificat i deficientment regulat. El resultat
és que durant dècades el desenvolupament urbanístic s’ha
escampat ràpidament sobre un territori que és realment limitat,
tot provocant impactes i desequilibris evidents, creixements
exagerats i pèrdua específica de diversitat territorial i
patrimonial. 

La preocupació per aconseguir un desenvolupament
urbanístic sostenible que cerqui el benestar de la població i
també, evidentment, el progrés social i econòmic sense
malmetre els recursos naturals, ha inspirat l’aprovació d’un
conjunt de lleis i de normes orientades a aquesta finalitat. Però
també és cert que en molts de casos aquest cos normatiu ha estat
insuficient o, en tot cas, hi ha hagut una manifesta ineficàcia en
la seva aplicació. Per tant, sigui com sigui, allò que és
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inqüestionable és que nombrosos impactes i males pràctiques
territorials no s’han pogut o bé no s’han volgut evitar, i encara
ara són possibles avui en dia usos abusius i usos incoherents i
insostenibles del territori. Un territori insular reduït com és el
nostre, amb recursos naturals vulnerables i una població
creixent, fa cada cop més evident la necessitat de reorientar les
pautes de desenvolupament sobre el territori i evitar l’ocupació
de les zones paisatgísticament més valuoses o de les àrees amb
valors naturals i culturals que són inqüestionables. De fet els
poders públics tenen l’obligació de protegir de forma efectiva
els espais naturals, els espais agraris i les àrees rurals i també,
com no, tenen l’obligació de preservar el paisatge com un valor
cultural i social i també com un actiu econòmic del territori.

D’altra banda els valors estètics i identitaris del paisatge
crec jo que prenen cada vegada més dimensió social i han de ser
objecte irrenunciable de consideració política. En aquest sentit,
si em permeten, vull recordar que el nostre Estatut recentment
reformat disposa a l’article 23 el següent, diu: “Els poders
públics han de vetllar per la defensa i la protecció de la
naturalesa, del territori i del medi ambient i del paisatge, i s’han
d’establir polítiques de gestió, d’ordenació i de millora de la
seva qualitat harmonitzant-les amb les transformacions que es
produeixen per evolució social, econòmica i ambiental”. 

Per tant, vist això, aquest projecte de llei té per objecte
l’establiment de mesures urgents per avançar cap a un
desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, i
s’estructura en cinc capítols, una disposició addicional, una
transitòria i una molt àmplia derogatòria, i una de final. 

Un primer capítol regula les diferents categories del sòl, les
reserves per a habitatge protegit, la cessió de terrenys com a
conseqüència de les accions de transformació urbanística i ús
del sòl. Això ve fonamentat perquè el fet de no disposar encara
d’una normativa urbanística reguladora de règim del sòl fa
necessari establir els conceptes de sòl urbà, consolidat i no
consolidat, els serveis urbanístics bàsics i el concepte de solar
com a elements essencials que serveixin per aplicar les reserves
de sòl per a habitatge protegit, els quals són unes de les
prioritats bàsiques que té el Govern de les Illes Balears.

Un segon capítol fixa les determinacions aplicables als
camps de golf com a conseqüència de la derogació íntegra de la
Llei 12/88, de 17 de novembre, de camps de golf. Aquestes
determinacions es basen en la prohibició d’aquestes
instalAlacions esportives a tots aquells terrenys que no ho
permetin, així com la possibilitat de denegació de l’interès
general sobre la base de criteris d’inoportunitat de la seva
implantació. Les raons, per tant, podran ser diverses: la
incidència territorial o paisatgística que puguin tenir aquestes
instalAlacions, l’afectació en els recursos naturals, l’oferta de
camps de golf ja existent, o simplement per aplicació del
principi de desenvolupament sostenible. Un altre element
evidentment important recollit en aquest capítol és la prohibició
dels usos residencials o d’allotjament turístic en els camps de
golf.

El següent capítol estableix les modificacions de la Llei
1/91, de 30 de gener, de règim urbanístic de les àrees d’especial
protecció de les Illes Balears, i permet reclassificar 14 àrees de
Mallorca i d’Eivissa, que en aquestes zones es constaten valors
naturals, paisatgístics i patrimonials que exigeixen la seva
defensa i la seva conservació. A l’illa de Mallorca s’amplien els
àmbits de determinades àrees d’especial protecció, ANEI o
ARIP, de tal manera que queden salvaguardats de la
transformació urbanística els següents espais, i si em permeten
els citaré amb el topònim més conegut; es tracta d’Alcanada a
Alcúdia, Son Real a Santa Margalida, Caló d’en Marçal a
Felanitx, Regana a Llucmajor, Can Vairet i altres finques
confrontants a Calvià, Cala Blanca i Biniorella a Andratx,
Montport a Andratx, el Vilà a Pollença i Cala Carbó i Can
Botana també a Pollença. Pel que fa a l’illa d’Eivissa queden
salvaguardats els següents espais: Benirràs a Sant Joan, Punta
de sa Pedrera a Sant Josep, Roca Llisa a Santa Eulària i Cala
d’Hort també a Sant Josep. Per a les tres darreres zones que
acab de mencionar d’Eivissa s’estableix un consorci de
reconversió territorial i paisatgística entre el Govern de les Illes
Balears i el Consell Insular d’Eivissa, al qual, evidentment, es
podran adherir els ajuntaments implicats. La finalitat d’aquest
consorci no és altra que l’ordenació de la zona, la recuperació
paisatgística, proposar mesures per compensar possibles pèrdues
d’aprofitament urbanístic, si cal... 

En total, per tant es reclassifiquen a sòls protegits més de
1.500 hectàrees de Mallorca i d’Eivissa, que en major o menor
grau tenien una marcada pressió urbanística a sobre, i es
mantenen sense transformació urbanística més de 7 quilòmetres
de costa, que quedaran intactes per a futures generacions. Cal
dir que de les 14 àrees protegides, moltes d’elles, moltes
d’aquestes, tenien una històrica reivindicació proteccionista al
darrere i presenten una valoració ambiental i paisatgística entre
alta i molt alta per estudis especialitzats. Igualment també vull
deixar constància que per primera vegada una llei de protecció
territorial a les Illes Balears es basa prioritàriament en
importants criteris no solament ambientals sinó també
paisatgístics; qüestions com naturalitat, singularitat, varietat,
visibilitat i, en definitiva, la qualitat i la fragilitat paisatgística
són tengudes molt en compte.

Un quart capítol regula l’ampliació de l’àmbit del sistema
d’equipament comunitari sanitari de l’hospital de referència de
les Illes Balears. L’aprovació i l’execució del projecte de
construcció de l’Hospital de Son Espases ha posat de manifest
la necessitat d’ampliar la superfície a dues finques confrontants
per tal d’aconseguir un entorn sanitari de qualitat, la seva
integració a l’estructura urbana i, alhora, respectar el seu context
rural. En qualsevol cas, però, l’ordenació que es determini haurà
de ser compatible amb l’àmbit de protecció del monestir de la
Real.

El capítol cinquè regula una citació a termini als ajuntaments
de les Illes Balears que encara no tenguin aprovat el seu catàleg
de protecció de patrimoni històric, tot i que permet les possibles
modificacions o revisions d’aquests instruments de planejament
general quan tenguin finalitats públiques.
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I finalment aquest projecte de llei recull una àmplia
disposició derogatòria. Deroga expressament totes aquelles
disposicions legals, certament singulars, que s’han aprovat com
a conseqüència d’actuacions pròpies d’unes circumstàncies que
jo diria que són molt allunyades d’un tractament general i
igualitari dels ciutadans. Concretament, entre altres coses, es
deroguen modificacions de la Llei d’espais naturals del 1991
que creaven excepcions per legalitzar habitatges unifamiliars a
les àrees de protecció de costes de l’illa d’Eivissa, l’omissió
d’una part del pla especial de protecció d’Es Trenc i d’Es
Salobrar de Camps, l’excepció de mantenir com a sòl
urbanitzable determinats terrenys encara que no disposessin del
projecte d’urbanització, modificacions singulars de la Llei de
mesures específiques per a les illes d’Eivissa i Formentera en
matèria d’urbanisme, la disposició de la Llei municipal i de
règim local de les Illes Balears sobre reserves mínimes per a
habitatge protegit, la qual va resultar ser inaplicable, i
l’excepcionalitat per a les obres, instalAlacions i activitats
d’establiments de temporada en el litoral coneguts com a xibius
o “xiringuitos”. 

Senyores i senyors diputats, sens dubte la intervenció sobre
un territori ha de ser intelAligent i ha de ser prudent, molt
especialment si es tracta d’un territori insular com és el nostre
i, en conseqüència, un territori escàs i vulnerable. Del territori
crec jo que n’hem de saber llegir molt bé el passat, analitzar
correctament el present i preveure en tot allò possible el futur.
Les institucions han de tenir prou destresa política per assegurar
el progrés econòmic i social sense desvirtuar l’herència rebuda
del passat i sobretot també sense desvirtuar o desfigurar
l’identitat territorial.

L’actual govern de les Illes Balears ha expressat clarament
els seus objectius pel que fa a la gestió i l’ordenació del territori,
que sigui assegurar la sostenibilitat ambiental i l’eficàcia en l’ús
i l’ocupació del sòl, i també, com no, la protecció del paisatge
i els recursos territorials de les nostres illes. Amb aquest
projecte de llei de caràcter urgent consider que s’inicia un camí
indiscutible cap a un desenvolupament territorial sostenible a les
Illes Balears, la qual cosa ja és, sortosament per a tots nosaltres,
una de les aspiracions bàsiques de la nostra societat.

Sra. Presidenta, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

(Inici de la intervenció inaudible)

...11, 12, 913, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 920 i 921. Per un temps
de quinze minuts el Sr. Cardona té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Compareixem en aquest tràmit per
defensar una sèrie d’esmenes que estan vigents presentades pel
Grup Popular, però volem ja deixar clar, abans de començar
aquest debat, que -ja ho hem manifestat públicament en diverses
ocasions- el Partit Popular pot compartir o comparteix la
filosofia d’aquesta llei, que no és altra que la protecció del
territori i l’interès en una ordenació territorial sostenible; estic
utilitzant paraules de l’exposició de motius d’aquesta llei, i que
la preservació del paisatge no es tengui només com un valor
cultural i social, sinó a més com un actiu econòmic del territori.

Diu també aquesta exposició de motius una qüestió que
compartim, i és que s’utilitza una de les darreres eines que fa
servir la Unió Europea per a la protecció del medi ambient, que
es refereix al principi de precaució, i que requereix l’existència
de tres circumstàncies específiques: per una banda, l’avaluació
científica que analitzi el territori; per l’altra, la determinació del
risc i les conseqüències potencials de la inactivitat de les
administracions públiques; i finalment la possibilitat de la
participació de representants democràtics en l’establiment de
mesures de contenció o de l’alteració mediambiental i
paisatgística.

Fins aquí, correcte; fins aquí estam d’acord. El problema és
quan traslladam aquests principis al text legal o quan traslladam
aquests principis a la realitat. Des del punt de vista del primer
que dèiem, d’investigació científica, veim que en alguns casos
els estudis que s’acompanyen a la mateixa llei no valoren
especialment els indrets que es pretenen protegir: d’una
puntuació de 5 queden amb un 2; això no és precisament una
avaluació especialment important. 

Però és que, a més, hi ha una sèrie de qüestions de
mancances que hem fet ja notar no només en els debats en
comissió i en ponència, sinó fins i tot per escrit, i és una d’elles
la falta, la mancança de memòria econòmica en el projecte de
llei. La normativa que avui en dia regeix la tramitació d’aquests
projectes, tan el Reglament del Parlament com la Llei del
govern, estableix que s’ha d’incorporar la documentació
necessària per poder votar o per poder resoldre adequadament
aquest projecte. Avui estam davant un projecte de llei que
significa despeses econòmiques importants, i el Govern
sistemàticament s’ha negat a valorar aquests costos econòmics,
fins al punt que a la ponència es va incorporar a l’article 9 un
paràgraf molt concret en el qual el Govern assumeix els costos
econòmics si hi ha d’haver indemnitzacions. Idò bé, si no hi ha
una aproximació, si no hi ha un càlcul del que pot costar
econòmicament l’execució d’aquesta llei, com podem decidir
sobre ella d’una manera adequada? I aquesta és una qüestió que
s’ha volgut negar, intuesc jo, per una estratègia purament
d’actuar davant els tribunals, per no reconèixer que estam jugant
d’una manera important amb sous dels contribuents, per no
reconèixer que la broma ens pot costar més de 150 milions
d’euros tranquilAlament, les indemnitzacions que poden sortir de
l’aplicació d’aquesta llei, i això és un defecte important i greu
i que pot perjudicar l’aplicació d’aquesta norma en el moment
que els mateixos afectats vagin davant els tribunals.

És també una llei curiosa. Resulta que estam parlant de
mesures urgents per protegir el territori i ens dedicam a utilitzar
quasi la meitat dels articles d’aquesta norma a definir el sòl
urbà. Jo puc coincidir en la necessitat de mesures d’ordenació
territorial per protegir el territori; voldria que algú m’explicàs
què tenen a veure les mesures d’ordenació del territori amb la
definició del sòl urbà, a no ser que s’empri aquesta definició de
sòl urbà, que ha de venir regulada a la futura llei que diuen que
estan treballant del sòl de les Illes Balears, a no ser com dic,
insistesc, que allò que es pretengui és establir unes condicions
per a aquest sòl urbà que en aquest moment perjudiquin els drets
adquirits dels ciutadans que avui en dia tenen aquests sòls
qualificats com a urbans. Amb aquestes condicions fàctiques
que s’inclouen en els articles del número 1 al número 5 el que
feim és intentar, o el que fa el projecte del Govern és intentar
devaluar el valor econòmic dels terrenys que estan afectat per
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les desclassificacions. Si no, no té altra explicació, i a mi em
pareix que això és jugar amb cartes marcades; això no és
admissible en un estat de dret, evidentment des del meu punt de
vista.

I entram, si volen, senyors i senyores diputats, en el que són
les esmenes en concret. N’hi ha una sèrie de grups. N’hi ha
unes, la 908 i la 909, que fan referència a la reserva de sòl per
a habitatge protegit; la redacció que hi ha al projecte de llei avui
no quadra de la mateixa manera que les esmenes que presentam,
que són més adequades per fer-la coincidir amb la Llei de
l’habitatge que avui també..., com diuen els castissos, si Dios no
lo remedia l’aprovarem i l’aprovarem amb una àmplia majoria,
veritat? Per tant crec que aquesta redacció que nosaltres
proposam va més d’acord amb la filosofia de la Llei d’habitatge
que la redacció actual.

Hi ha una sèrie d’esmenes, 910, 911 i 912, fan referència a
la disposició derogatòria. La idea és molt clara, d’aquestes tres
esmenes: és mantenir el Pla territorial d’Eivissa i Formentera
així com està; creim que és un bon model territorial i per això
volem mantenir les especificitats de l’ordenació territorial
d’aquestes illes. Creim que és bo mantenir mesures de
compensació d’inedificabilitat per a l’ús d’habitatge unifamiliar;
creim que és bo agrupar el territori, agrupar els terrenys per a la
construcció i evitar l’excessiva parcelAlació; creim que és bo
regular l’oferta turística en sòl rústic d’acord amb les necessitats
i la realitat territorial d’Eivissa i per tant que els agroturismes i
els turismes rurals es puguin desenvolupar; no crec que faci cap
mal.

I per altra banda crec que és bo mantenir la normativa vigent
sobre un territori concret i determinat que està al municipi de
Sant Antoni, que és Ses Variades, on en aquest moment, fins i
tot entre els grups que donen suport al Govern, no està clar si
queda d’una manera o si queda de l’altra, i que seria bo, davant
el dubte, deixar-ho estar, que sigui el desenvolupament actual
de la norma i que siguin l’Ajuntament de Sant Antoni i el
Consell d’Eivissa els que decideixin el futur d’aquest territori.
I a mi em consta, de paraules de l’alcalde de Sant Antoni, que
sobre aquesta qüestió hi havia un acord previ entre l’alcalde de
Sant Antoni i el president del Consell d’Eivissa, i crec que no
faríem cap desastre de mantenir la regulació actual i no canviar-
la a través d’aquest projecte de llei.

I després hi ha una proposta que crec que casa més amb la
filosofia de la llei, que és incorporar territoris que sí tenen
valors dignes de protecció, com és una àrea que està a la banda
de baix, a la banda del sud de Roca Llisa, que comunament ara
es denomina Cales del Sud, de la qual hem rebut -i ja avanç que
hi ha possibilitat d’acord, que estam d’acord amb aquesta
esmena transaccional- que rebut una esmena transaccional per
part dels grups que donen suport al Govern i que permetrien
incorporar no només aquest territori sinó una àrea més avall
d’aquest territori, que és el Cap Martinet, i que per part del Grup
Parlamentari del Partit Popular no hi hauria cap inconvenient a
incorporar aquesta esmena. Significa que retiraríem l’esmena 14
si la resta de grups subscriuen el document que serviria de
transacció.

Llavors hi ha un grup d’esmenes que afecten específicament
a Eivissa, que són la 913, 915, 916 i 917, i el que pretenen, per
una banda, és millorar sistemàticament o, millor dit, la
sistemàtica de la llei, de manera que la normativa de Mallorca
estigui clarament diferenciada de la normativa d’Eivissa i hi
hagi dos articles, un per a Mallorca i un per a Eivissa. I
simplement proposam dues coses; una..., o millor dit tres. Una,
que a la zona de Cala d’Hort no es faci cap actuació que no es
compti amb els propietaris, i jo això ho he sentit aquí, en aquest
parlament i en aquesta legislatura, ho he sentit dir al conseller
de Medi Ambient, i ho he sentit dir també al batle de Sant Josep,
que és el municipi afectat; per tant coincidim amb aquestes dues
persones que regenten aquestes institucions: crec que no s’ha de
fer res sense comptar amb els propietaris d’aquest territori. 

I proposam que el problema de Benirràs, el problema que
diríem, més que problema, bandera, Benirràs, bandera política
que l’únic que es vol és simplement i senzillament justificar-se
davant ells mateixos, idò que sigui o bé la revisió del
planejament municipal o bé un pla especial que defineixi quin
és el futur del planejament de Benirràs; em consta, perquè hi he
participat, que hi ha hagut intents d’acord amb els propietaris
afectats d’aquesta zona, i jo he de dir però que la impressió que
he tret d’aquestes reunions és que hi ha hagut una vertadera falta
de voluntat d’enteniment, perquè quan un posa condicions
d’impossible compliment el que està fent és dir que no a les
propostes que se li donen.

A més proposam la supressió, volem en aquest cas un
tractament igual, proposam la supressió dels consorcis; i
proposam la supressió dels consorcis, que només s’apliquen a
Eivissa, és a dir, cal entendre idò que no hi haurà reordenació
territorial, que no hi haurà reordenació paisatgística a l’illa de
Mallorca, i que només es vol predicar de l’illa d’Eivissa, a les
àrees que estan qualificades, que ara es desclassifiquen, com a
sòls urbans i que passen a ser qualificats com a sòl rústic
protegit i que serà zona ANEI o ARIP segons l’àrea que
s’identifiqui. Jo voldria saber per què es tracta Eivissa amb
aquest procés d’una manera diferent a la de Mallorca, i a més,
de la redacció de l’article, de la normativa que es proposa, es
veu claríssimament que, primer, el consorci el que pretén és -i
ho ha dit el conseller aquí a la presentació- l’ordenació de les
àrees afectades. Evidentment el Govern no té competències per
ordenar una àrea determinada, la té el consell si parlam
d’ordenació territorial, la té l’ajuntament si parlam d’ordenació
urbanística. El Govern el que pretén amb aquesta llei és envair
les competències del consell insular, envair les competències
dels municipis, per poder intervenir en unes qüestions en què
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ara no té competència. I això a mi em pareix greu, em pareix
greu perquè no té cap dret a ordenar, té dret a dir què vol fer,
però l’ordenació correspon als municipis i correspon als
consells insulars. 

I és més, hi ha una qüestió que encara em preocupa més, i és
que segons aquesta normativa, a l’hora de compensar els drets
urbanístics que es lleven, es farà requalificant altres àrees que
estiguin dins les zones de transició que estiguin marcades pel
PTI d’Eivissa. A mi això em sona, però em sona que les
bancades de l’esquerra s’estiraven dels quan es plantejava
qualsevol tipus de compensació, i ara resulta que volen vendre
que a Eivissa desclassifiquen 211 hectàrees per no classificar res
més, i el que fan és canviar després la qualificació de lloc. El
que s’està fent amb aquest article és que s’està dient que, el que
desclassifiquen aquí, ho podem classificar a un altre lloc. Per
tant de protegir res, el que estan fent és canviar la qualificació
de lloc. Clar, hauríem de saber a qui -com sol dir un ilAlustre
diputat d’aquesta cambra- qui prodest?, a qui beneficien aquests
canvis?, per què es busquen aquests canvis?, que és el que
sorprèn sobre manera. 

Però és que a més, a més, aquests canvis, aquestes
requalificacions que faran, afecten el límit de creixement que
estableixen les DOT per als municipis, i ja els avanç que els
municipis afectats, Sant Joan, Santa Eulària i Sant Antoni pel
que fa a Eivissa, en aquest moment estan amb les seves
revisions i ja estam al límit, i per tant aquestes compensacions
o no es podran fer o, si es fan, són ilAlegals perquè contradiuen
una norma vigent i aquí no l’excepcionen. 

Però em qued amb la intenció primera, que és la de
simplement i senzillament canviar de lloc els sòls urbans. Per
tant de protecció res, vostès requalificaran terrenys, i com que
els terrenys que desclassifiquen tenen un valor molt alt hauran
de requalificar més terrenys dels que ara desclassifiquen per
poder compensar econòmicament i, si no, ja ho veurem.

Queden per tractar dues esmenes i una s’afegeix a la
disposició addicional, que és la que es refereix a mantenir la
vigència o l’eficàcia de les autoritzacions administratives que
emparin o hagin autoritzat edificacions; es tracta d’aclarir la
situació com queda, de preservar des del nostre punt de vista la
seguretat jurídica i de no haver de tenir problemes contínuament
en els tribunals perquè les llicències concedides fins ara a
qualsevol..., a tot l’espai de les Illes Balears i que estiguin
afectades per aquesta norma que no es tenguin llavors
problemes de vigor.

I finalment hi ha una darrera esmena que simplement i
senzillament pretén l’aplicació de l’article 11 de la LEN a
efectes de definir l’àrea, l’espai allí on ha d’anar ubicada la
depuradora de Vila. Nosaltres som gent que sol complir els seus
compromisos i la seva paraula, nosaltres vàrem firmar uns
papers, el Partit Popular va firmar uns papers allà on
governaven les seves institucions que es comprometia davant
tots a instalAlar la depuradora en aquest lloc; si això s’hagués
complert ja tindríem les obres, no diré acabades, perquè seria
una exageració, però sí almanco començades. I l’article 11 de la
LEN permet que en ANEI es puguin fer infraestructures, sempre
i quan es declari el seu interès públic. Això és el que pretenem
a la fi d’intentar solucionar aquest problema i el que pretenem,
evidentment, amb aquestes esmenes, que estam disposats a

discutir fins a aquest moment i que estam disposats a negociar
i que estam disposats a canviar és simplement i senzillament
intentar millorar encara, si és possible, aquesta llei.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, gràcies Sr. Cardona. Corresponen ara les
intervencions del torn a favor de les esmenes. Vol el Grup
Parlamentari Mixt, veig que no hi ha el representant d’AIPF, per
tant passaríem al torn en contra. En torn en contra, Sra. Suárez,
té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller, Sr. Cardona, des d’Eivissa pel Canvi ens
felicitam i felicitem el Govern de l’arribada al plenari del
Projecte de llei de mesures urgents per a un desenvolupament
sostenible a les Illes Balears, el darrer tràmit per a la seva
aprovació. Aquest projecte reflecteix la voluntat d’aquest
govern i dels grups que li donam suport de posar la protecció
del territori al centre de l’acció política. Entenem que no només
és possible sinó també necessari conjuminar sostenibilitat
ambiental i econòmica.

Però, a més d’expressió d’una voluntat política ho és també
d’un mandat estatutari constitucional i fins i tot europeu, la
protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible
com a responsabilitats públiques. I és, a més a més, si volem
èmfasi en això, la resposta a la progressiva conscienciació social
envers de la preservació del nostre paisatge, com a element
patrimonial d’inapreciable vàlua. A Eivissa aquesta
conscienciació es resumeix en una expressió que des de la
passada legislatura forma part ja del nostre imaginari colAlectiu
i que diu: Qui estima Eivissa no la destrueix. En el fons és
gràcies a aquest canvi de consciència que aquesta llei és una
realitat.

Des del nostre grup consideram adients els continguts bàsics
de la llei, que nosaltres resumiríem en tres blocs: en primer lloc,
una regulació mínima de les categories de sòl, reserves per a
habitatge protegit i cessió de terrenys com a conseqüència de les
accions de transformació urbanística i ús del sòl. En segon lloc,
mesures de protecció del territori que inclouen la regulació dels
camps de golf, l’ampliació d’àrees d’especial protecció a
Mallorca i a Eivissa i de l’àmbit d’equipament comunitari i
sanitari del nou hospital de referència. I finalment, tot un
conjunt de disposicions derogatòries diverses per tal de dotar
d’homogeneïtat l’ordenació territorial del conjunt de les Illes
Balears.
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Aquesta llei arriba al plenari d’avui amb una sèrie de
modificacions del text original que han resultat del consens de
tots els grups parlamentaris i pensam que això és una bona
notícia. I és una bona notícia perquè suposa l’allunyament del
Partit Popular de la seva tradicional política territorial. Volem
pensar que aquest consens, tot i que sigui parcial, respon a un
abandonament del concepte del territori com a objecte
d’especulació i a la gradual acceptació d’un altre, el del territori
com a valor en si mateix que el fa digne de ser protegit. Però
aquest consens només ha estat parcial i l’anàlisi de les esmenes,
Sr. Cardona, que queden vives ens tornen i ho dic de veres,
malauradament, a les essències.

Parlem-ne. De les 14 esmenes que ha defensat el Partit
Popular 9 d’aquestes tenen un objectiu clar: reduir el grau de
protecció territorial de les Pitiüses, mantenir Eivissa i
Formentera, però especialment la primera com a una excepció
des del punt de vista urbanística i de l’ordenació territorial. És
cert, i ho hem de dir, que aquesta pretensió és coherent amb la
política desenvolupada pel Partit Popular quan ha estat al
Govern; probablement l’exemple més expressiu, i li don la volta
a l’argument que vostè ha fet servir fa un moment, l’exemple
més expressiu sigui el Pla territorial insular, un Pla territorial
insular que va precisar justament de la modificació d’una desena
de lleis i decrets per poder ser aprovat. Vostè ara demana que es
mantenguin aquestes modificacions perquè el PTI pugui
sobreviure.

En conseqüència, no podrem votar a favor de cap d’aquestes
esmenes perquè impliquen per a les Pitiüses, i no només per a
elles, tot un seguit de conseqüències; implica que les limitacions
establertes per a la construcció de camps de golf no siguin
aplicades a Eivissa; implica que es puguin construir
plurifamiliars als ANEI, només als d’Eivissa; implica que es
puguin legalitzar els xibius de platja ilAlegals, casualment
vinculats a noms del Partit Popular d’Eivissa; que es vulgui
limitar la protecció del valuós espai de Cala d’Hort
condicionant-lo només aquest espai a l’acord amb els
propietaris; que es mantenguin com a urbanitzables zones del
litoral que ara la llei recupera, entre aquests destacam, i vostè ho
ha esmentat, el de ses Variades de Sant Antoni de Portmany que
Eivissa pel Canvi desitja que no sigui urbanitzat. Es pretén
declarar d’utilitat pública la construcció d’una depuradora a la
Serra des Collet, en una zona ANEI situada a 120 metres
d’alçada, que consideram inacceptable des del punt de vista
mediambiental i insostenible des del punt de vista tècnic; pretén
mantenir la Llei de mesures específiques i tributàries d’Eivissa
i Formentera del 2005, la qual establia una regulació singular de
l’espai rústic només a les Pitiüses.

Senyors i senyores del Partit Popular, nosaltres podem
compartir amb vostès que cada illa és singular i que això fins i
tot pugui fer necessàries, en ocasions, adaptacions normatives
a un territori determinat, el que no podem compartir és que la
singularitat que vostès atribueixen a les Pitiüses, i especialment
a Eivissa, impliqui una excepcionalitat que comporti
sistemàticament la desprotecció territorial i la permissivitat
urbanística.

En conseqüència, els demanaríem que l’esforç que han fet
a l’illa de Mallorca ho facin també per a les Pitiüses i que ho
facin mitjançant la retirada d’aquestes esmenes. La petició va
dirigida lògicament a tots els diputats i diputades del Partit
Popular i no només al Sr. Cardona, perquè representi Eivissa, i
dic això perquè en algunes ocasions s’ha parlat en aquesta
cambra de quina és la representativitat dels diputats i diputades
-me’n record encara un dia que la Sra. Cabrer em deia que per
què parlava jo dels passos a nivell de Mallorca-, jo soc diputada
de les Illes Balears i vostès també ho són de totes les Illes
Balears, per tant els demano que retirin aquestes esmenes com
a un exemple de responsabilitat política.

Pel que fa a l’esmena sobre Benirràs, vostè ha dit que
pensava que no s’ha fet un esforç de negociació. Sr. Cardona,
hem estat asseguts a la mateixa taula durant quatre reunions,
ahir durant més de tres hores, hem estat asseguts per tal
d’arribar a un acord; nosaltres vàrem expressar la voluntat de
transaccionar l’esmena que vostès presentaven sobre la
necessitat de fer un pla especial. Des d’Eivissa pel Canvi hem
fet un gran esforç i intentàvem poder conjuminar l’interès
general, que és la protecció de Benirràs, amb el respecte dels
drets individuals dels propietaris, això no ha estat possible i no
accepto, o els diré, no comparteixo el fet que es digui que
nosaltres no hem fet aquest esforç. Per tant, nosaltres votarem
en contra d’aquesta esmena que fa referència al pla especial i li
recordam també que els mateixos propietaris de Benirràs no
estaven d’acord justament que el pla especial sigui la via per
poder solucionar els seus problemes. Per tant, tal vegada
s’hauria de repensar si retira aquesta esmena, no ja pel nostre
grup sinó pel desig dels propietaris.

I vull fer una referència també als propietaris, alguns dels
quals són aquí asseguts i són presents en aquesta cambra,
màxim respecte perquè puguin defensar els seus drets davant els
tribunals, només faltaria.

D’altra banda, ens trobam l’esmena 914, referida a la
incorporació d’un nou espai a protegir, anomenat Cales del Sud.
És aquesta l’única esmena proteccionista que planteja per a
Eivissa; és cert que aquest no és un espai amb pressió
urbanística, que ja figura com a rústic i que, a més, és a la zona
de protecció de Costes. Nosaltres li hem ofert i vostè crec que
ja té el plànol, li hem ofert transaccionar la seva esmena i
agrairíem que ho tingués en consideració; aquesta transacció
suposaria dues qüestions: d’una banda, estendre l’àmbit de
protecció fins a la zona de Ca’n Martinet, i després també fer un
canvi de topònim, canviant aquest nom de Cales del Sud pel
nom de Cap Llibrell-Cap Martinet. Esperam que atenguin
aquesta petició i que transaccionin aquesta esmena.

Pel que fa a les esmenes 908/08 i 909/08, sobre reserves de
sòl per a habitatge protegit, li hem de dir que no ens resulta
convincent el seu redactat, que consideram que la redacció del
projecte de llei és millor. No hem d’oblidar, d’altra banda, per
això que parlava vostè de certes discordances, que la regulació
definitiva d’aquest aspecte vindrà amb la Llei de sòl que
pròximament es veurà en aquesta cambra.
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Pel que fa a l’esmena 920/08, sobre les llicències
d’edificació, a nosaltres ens resulta suficient l’establert a la llei.

Per concloure, reafirmar el nostre suport a la llei, el rebuig
a les esmenes de l’oposició, a excepció d’aquesta que volem
transaccionar, i la petició al Partit Popular perquè se sumi al
consens d’una llei que té com a objectiu fonamental contribuir
a un futur sostenible per a les Illes Balears. Tan de bo que amb
aquesta llei s’aconsegueixi donar una primera passa per
transformar des de les institucions, des del Parlament, aquella
fórmula del carrer que esmentava al principi, que és en negatiu,
que deia això de qui estima les Illes Balears no les destrueix,
que es pugui transformar això en una altra que impliqui una
manera diferent d’entendre el territori, que es pugui dir que qui
estima les Illes Balears les protegeix.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr.
Bartomeu Vicens. Perdó, per Unió Mallorquina, pel Grup Mixt
ha intervingut un sol portaveu. Sr. Vicens, té la paraula per Unió
Mallorquina.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Arribam avui al debat i aprovació d’aquest projecte de llei de
mesures urgents per al desenvolupament territorial sostenible a
les Illes Balears, una llei que se sumarà a altres lleis importants
de protecció del territori, com va ser en el seu moment la Llei
d’espais naturals, com varen ser les Directrius d’Ordenació del
Territori i com han estat els plans territorials. Dic això, no per
casualitat, sinó per posar de manifest que el meu grup, Unió
Mallorquina, concretament el meu partit, ha estat i ha votat
cadascuna d’aquestes lleis; és a dir, podem discutir si es varen
quedar curtes, si faltava aplicar més protecció o menys, però
quan s’han fet lleis de protecció d’aquesta terra, el Grup d’Unió
Mallorquina ha votat a favor i amb distints governs; perquè
creim que forma part -com bé es diu dins l’exposició de motius-
de l’actiu que té aquesta terra, el seu territori, el seu paisatge, les
seves platges, etcètera. Fins i tot és tan així que en el pacte de
governabilitat també el meu grup es va prendre la molèstia de
fer la feina i incorporar dues lleis, importants també en matèria
de territori, com puguin ser la del paisatge i la llei del sòl.

Lleis que recordam la conveniència i la necessitat d’aprovar
perquè tancar d’una vegada el model territorial, donar estabilitat
normativa, que sempre és bo per al país, seguretat jurídica i
claredat de drets i obligacions als ciutadans. Pensin que devem
ser la comunitat autònoma, amb tota seguretat, que més nombre
de lleis d’ordenació del territori i d’urbanisme tenim i que convé
compendiar aquestes lleis. Una manera de compendiar-les és
precisament aprovar la llei del sòl, que és llarga i a qualque
moment ens hi haurem de posar.

Pel que fa concretament a la llei, volem dir ja que des del
principi, dic d’una manera molt clara que compartim la
filosofia, els objectius d’aquesta llei de protecció del territori i
que per tant, tot i que deixarem dites una sèrie de reflexions,
donam suport totalment i votarem a favor d’aquesta llei perquè
és un avanç en la protecció sostenible del territori i en la
preservació del paisatge. Ho diu l’exposició de motius: que
contribuirà a protegir de forma efectiva els espais naturals, les
àrees rurals, els valors culturals i socials, però també, i així
sempre el nostre grup hi ha insistit, com a actiu econòmic del
territori; és a dir, insistir en el valor del territori com a inversió,
dedicar recursos a protegir el territori és una inversió de futur.
Però també, i ho hem dit i no ens cansarem de repetir-ho,
aquesta societat necessita imperiosament un model territorial
estable; necessitam estabilitat normativa, sobretot si sempre és
bona en els casos que hi ha una certa desacceleració, necessitam
més que mai estabilitat normativa, claredat de les lleis per
ajudar a l’activitat econòmica del país. I no és bo estar en
constants canvis cada vegada que es canvia de legislatura.

També, i no és una contradicció, no és una contradicció, vull
aprofitar per donar l’enhorabona a tots els grups parlamentaris
per l’esforç que s’ha fet per consensuar una norma territorial
que tots hem de reconèixer que sempre són complicades i
polèmiques, i especialment al Partit Popular, que en aquest cas
és a l’oposició, perquè és a l’oposició quant a l’illa de Mallorca;
és a dir, hem de reconèixer que respecte, no així a Eivissa, que
després en parlaré, respecte de Mallorca ha contribuït aportant
nous suggeriments quant a protecció.

De totes maneres, i des del primer dia, el meu grup, Unió
Mallorquina, va fer unes reflexions que avui aquí vull recordar
perquè seria bo per al futur tenir-les en compte, i ho feim des
d’un esperit de lleialtat al pacte i des d’un esperit constructiu,
però precisament per la importància i per responsabilitat
política. Ens hagués agradat que per rigor normatiu i per
responsabilitat política contingués la norma un informe tècnic,
físic, de com estaven cadascun dels territoris que es protegeixen,
concretament els urbanitzables i els urbans. Això donaria molta
claredat, perquè tots sabem que els plànols diuen una cosa, però
moltes vegades la realitat física, la realitat de fet és distinta; tots
sabem que hi pot haver una urbanització on no consti que hi ha
serveis, però que després resulti que hi ha vials, que hi ha
faroles, etcètera. Per tant, ho vàrem dir des del principi, ho
repetim ara, amb tota lleialtat, però volem deixar constància que
hagués estat bo un informe tècnic, físic, de com està dins els
urbanitzables i els urbans, si hi havia serveis, si no hi eren, el
grau de consolidació i, en cas de rústic, els criteris i valors
naturals que es protegien.

També vàrem dir i ho repetim, que hagués estat bo tenir un
informe jurídic també, perquè a part d’així com està de fet el
territori o l’urbanitzable és bo saber com està de dret,
jurídicament. Per què? Perquè pot tenir conseqüències: és bo
saber si les obres estan recepcionades o no; és bo saber si hi ha
convenis firmats amb altres institucions o ajuntaments o no; és
bo saber si hi ha llicències donades o no. Insistesc, per
responsabilitat, però no només del meu grup, sinó per
responsabilitat política i jurídica també del Govern, saber si hi
ha drets preexistents o no.
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Igualment, hagués estat interessant, i també s’ha dit aquí, i
ho hem dit des del primer moment, tenir un informe econòmic
de les possibles conseqüències. Ara, que també hem de
reconèixer, i ho vàrem reconèixer, que si no es tenen aquests
dos previs, tècnic, físic, de com està el territori, i jurídic, de com
està el dret, difícilment es pot fer un informe seriós de com
defensam o quins efectes indemnitzatoris pot ser. Però bé,
reconeixent que no sabem exactament quins compromisos futurs
adquirim per als futurs governs de les Illes i quina
responsabilitat jurídica tindrà el Govern davant els tribunals,
volem deixar molt clar que donam suport a la llei; que feim
aquestes reflexions per responsabilitat política, no només del
meu grup, sinó per garantir les responsabilitats jurídiques i, per
dir-ho de qualque manera, hagués estat bo per blindar
jurídicament la llei, i perquè creim que en matèria territorial
s’ha d’anar alerta a donar passos en fals perquè després el
moviment regressiu pot ser més gros.

Anant concretament i molt aviat als temes de la llei, hi ha
una primera part que, com ha dit molt bé el conseller, són una
sèrie d’articles que defineixen el sòl urbà i les condicions; al
meu grup li pareix perfecte que s’incorporin aquí, a més, ens
felicitam que s’hagi agafat textualment la redacció que hi havia
a la llei del sòl que el meu grup va aportar i que, per tant, ens
pareix perfecte. Únicament, jurídicament queda un poc
assistemàtic perquè en aquestes lleis territorials la urgència és
precisament per circumstàncies extraordinàries i en aquest cas,
entre la llei estatal i el pla territorial, queden definits, quedaven
definits els temes. Però bé, això també fa recordar que si és bo
agafar aquests texts concrets per definir el sòl urbà o el
consolidat, també és bo, insistesc, acabar de tancar totes les
definicions, drets i obligacions dels ciutadans quant al sòl.

Després hi ha un article 12, que parla, concretament, dels
catàlegs de patrimoni històric. Jo aquí els vull fer una reflexió,
per la responsabilitat que vaig tenir de patrimoni, i ja que
parlam de protecció del paisatge urbà, seria bo que qualque dia
tots els grups polítics, a part de dir que ho hem de fer, els
nostres ajuntaments allà on comandassin ho fessin, aquests
catàlegs; perquè des de l’any 98, a la Llei de patrimoni, que tots
els ajuntaments ho havien de fer, no es fa, i ho anam allargant,
allargant i allargant, o sigui, des de la llei del 2006 estam donant
un any més, un any més i un any més. I si és bo que protegim
territori, vull recordar aquí que el paisatge urbà, precisament els
catàlegs i els edificis a conservar, també és bo. Ja sé que això no
és culpa en concret de cap grup polític, tampoc d’aquest
Parlament, però haurà d’arribar un moment que diguem: escolti,
això ja no es pot allargar més, fa nou anys que parlam d’aquest
tema.

Insistim que, llevat de matisos, la finalitat de la llei la
compartim, els objectius els compartim.

El tema d’Eivissa, molt ràpidament, i de les esmenes que hi
ha, vull dir que, així com he dit que el tema de Mallorca ho
compartim, el tema d’Eivissa no ho podem compartir de cap de
les maneres, perquè a Eivissa la legislatura passada, i així ho va
dir Unió Mallorquina, hi va haver una modificació, precisament
per part de la Llei del 2003 i del 2005, de les DOT, precisament,
per desclassificar, o sigui canviar les DOT per desprotegir,
perquè ens entenguem. Per tant, ara l’únic que es fa és tornar a
la normativa que tenia les DOT, que precisament va suportar el
Partit Popular les mateixes DOT, o sigui Directrius d’Ordenació

del Territori, i que concretament afecta urbanitzables o
habitatges que estan dins ANEI. És a dir, creim que si la recepta
és bona per a una illa ho ha de ser per l’altra, i, Sr. Cardona, hi
ha una cosa que he trobat incoherent, és a dir, si hem de comptar
amb els propietaris a Eivissa, que pot ser una idea, i a Mallorca?
No, però és que a Mallorca a vostès els ha paregut bé; és a dir,
si hem de comptar amb els propietaris d’Eivissa, també hem de
comptar amb els propietaris de Mallorca, i si no hem de comptar
a Eivissa no hi hem de comptar a Mallorca, venc a dir que hi ha
d’haver una certa coherència en aquest sentit.

Després, i molt ràpidament, pel que fa als camps de golf,
també és coneguda la postura del nostre grup, no som contraris,
i ho hem dit moltes vegades, als camps de golf, sempre i quan
siguin una oferta limitada i compleixin la normativa que inclou
xarxa amb aigua depurada i que ens pareix perfecte que no
puguin tenir oferta complementària, residencial o d’allotjament
turístic.

Quant a la transacció que, pel que es veu, hi ha quant a
l’esmena 914, també ens pareix perfecta.

I per concloure, dir que el nostre grup donarà suport a
aquesta llei, per coherència, insistesc, amb la seva trajectòria,
que sempre ha estat així quan hi ha hagut lleis proteccionistes,
per l’ideari i donam més importància, això sí, a l’objectiu que
a determinades creences que hem exposat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca, té la paraula el Sr. Miquel Àngel Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Avui aprovam la llei que protegeix Cala Blanca, avui
aprovam la llei que protegeix Cala Carbó, avui aprovam la llei
que protegeix Cala Marçal, Muleta a Sóller, Ca’n Vairet a
Calvià i altres àrees a Alcúdia, a Santa Margalida, a Andratx, a
Llucmajor i a altres municipis, tot això pel que fa referència a
Mallorca. També protegeix àrees d’Eivissa, com a Cala d’Hort,
Roca Llisa, Benirràs, tot i que en el cas d’Eivissa, lògicament,
qui més en pot parlar i qui més ho coneixen són els portaveus
dels grups eivissencs. La majoria d’aquests topònims ens
remeten a mobilització ciutadana, la majoria d’aquests topònims
ens remeten a ciutadans i ciutadanes que han sortit al carrer, que
han recollit firmes, que han fet denúncies públiques per fer
possible la protecció del racons del país que ho mereixien, i que
avui veuen recompensat el seu esforç amb la protecció dictada
per aquesta llei.

Això, i és el primer que hem de celebrar, significa progrés,
perquè significa un territori més protegit i això significa en el
segle XXI progrés, perquè significa més qualitat de vida per a
les persones que resideixen a les Illes Balears i perquè significa
més futur i més qualitat per a les Balears com a destinació
turística. Aquesta és, per tant, i és el primer que voldria
destacar, una llei progressista i una llei pròpia d’un govern
progressista. Aquesta és una llei que només podria haver fet un
govern progressista, perquè la història recent de les Illes Balears
és aquesta, quan hi ha governs progressistes s’avança en la
protecció del territori, i la legislatura que anava del 99 al 2003
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ja en va ser un bon exemple. En canvi, quan hi ha governs del
Partit Popular es retrocedeix, i la legislatura anterior, amb parcs
naturals que eren esborrats del mapa, a cops de disposició
transitòria i amb contínues operacions d’urbanisme a la carta,
també en va ser un bon exemple. Ara hi torna haver un govern
progressista i per tant hi torna haver normativa de protecció,
normativa de protecció, a més, important, com és aquesta. Una
normativa de protecció, òbviament, que no ha de ser una
actuació aïllada, sinó una primera passa important d’una
actuació que ha de ser continuada, d’un govern compromès amb
la sostenibilitat i amb la protecció del territori.

Avui el que ens toca a aquest debat és posicionar-nos sobre
les esmenes presentades pel Partit Popular, respecte de les quals
el primer que voldria dir és que em sap greu que haguem arribat
a aquest acte final del recorregut d’aquesta llei amb un debat
d’esmenes. L’ideal seria que avui ja no hi hagués hagut
esmenes, l’ideal hauria estat que aquest debat sí hagués arribat
amb el mateix debat unànime que tendrà la llei que aprovarem
a continuació, la Llei de mesures per obtenir sòl per a habitatge
de protecció pública.

Recordem per un moment el recorregut, que ha estat llarg i
que ha estat acompanyat d’un debat polític i mediàtic intens,
que ha tengut aquesta llei. Aquest recorregut ens deixa sobretot
una imatge en certa manera històrica i jo diria que
commovedora, la imatge dels diputats del Partit Popular
asseguts a l’escó mostrant rètols demanant la protecció de Cala
Blanca i de Cala Marçal o la imatge de representants del Partit
Popular manifestant-se a una cala mallorquina amb una pancarta
que reivindicava la seva protecció. Veure el PP convertit al
proteccionisme, com dic, va resultar commovedor, nosaltres,
com el bon pastor, ens alegram, més d’una ovella perduda que
torna al ramat que de cent ovelles justes que sempre han estat al
ramat, però amb les esmenes d’avui el PP, les ovelles del PP,
continuen estant perdudes... 

(Petit aldarull a la sala)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment, senyors del Partit Popular, per favor, una mica
de silenci. Continuï, Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

La situació d’avui és la següent: Cala Blanca i Cala Marçal,
les àrees que el PP reivindicava, estan protegides i, en canvi, el
PP arriba al debat d’aprovació definitiva amb esmenes
adreçades a rebaixar el contingut proteccionista d’aquesta llei.
Som allà, per tant, on hem estat sempre, els progressistes
promovent la protecció del territori i el Partit Popular
promovent, allà on governa i quan governa, la desprotecció, i
quan és a l’oposició oferint resistència a la protecció. El temps
posa a cadascú al seu lloc, les ovelles justes són al ramat i les
ovelles perdudes continuen perdudes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyors diputats, una mica de silenci,
per favor.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Passam a les propostes del Partit Popular. Un petit comentari
per començar sobre els articles inicials, sobre aquests articles
que parlen de la definició del que és solar i de la definició del
que és sòl urbà. Ens crida l’atenció respecte a la intervenció que
ha fet el portaveu del Partit Popular, que el Partit Popular
critiqui els articles que no esmena, està criticant articles que no
ha esmenat. En tot cas, el Partit Popular ens ha dit que aquestes
disposicions són necessàries per reforçar la posició del Govern
front a possibles indemnitzacions. Ho diu com a una crítica, diu
que això no és jugar net. Nosaltres, per la nostra part, estam
contents de tenir un govern que davant situacions en què hi pot
haver reclamacions d’indemnitzacions miri per l’interès de tots,
per l’interès de l’administració, que és l’interès públic, és
l’interès de tots. Preferim un govern que fa això a un govern que
té un director general d’Ordenació del Territori que a les hores
perdudes, o no tan perdudes, es dedica a moure fil perquè els
promotors cobrin del govern indemnitzacions milionàries.

Després hi ha les esmenes, per dir-ho entre cometes,
eivissenques. El Partit Popular presenta en primer lloc unes
esmenes de caràcter tècnic que tendeixen a desagregar amb
articles diferents allò que fa referència a Mallorca i allò que fa
referència a Eivissa i a Formentera. En el debat en comissió ja
vàrem dir que el motiu d’aquesta proposta de segregació tècnica
en realitat a allò que s’encaminava era a fer un tractament
diferenciat per a Mallorca i per a Eivissa. A Mallorca es tracta
d’acceptar les propostes del Govern i també d’arribar a acords
per ampliar les àrees com les ja esmentades de Cala Marçal i
Cala Blanca; a Eivissa, en canvi, se’ns proposa el de sempre,
retallar la protecció, se’ns proposa, per exemple, que la
disposició que posa restriccions per a la construcció de camps
de golf sigui d’aplicació a Mallorca i a Menorca, però no ho
sigui a Eivissa i a Formentera.

En aquesta argumentació, el Partit Popular de vegades ha
utilitzat l’argument que no considera correcte que els camps de
golf puguin ser denegats per criteris d’oportunitat, com si això
fos un sinònim d’arbitrarietat, no és així perquè la llei parla de
criteris d’inoportunitat per raons de la seva incidència territorial
i paisatgística, afectació als recursos naturals, oferta de camps
de golf ja implantada o per l’aplicació del principi de
desenvolupament sostenible. Això no és ni arbitrarietat ni
discrecionalitat, en tot cas, si ho fos, si ho fos senyors del Partit
Popular, no entenem per què accepten això per a Mallorca i no
ho accepten per a Eivissa.
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Se’ns proposa, a més, mantenir la legalització introduïda per
la via clandestina i coneguda a la llei d’acompanyament de la
legalització dels “xiringuitos” o dels xibius de litoral i les
operacions d’urbanisme a la carta que donen, per exemple,
facilitats de construcció en àrees protegides a Mallorca i a
Menorca, diferents de les que es proposen per a Eivissa i per a
Formentera. Aquí, senyores i senyors del Partit Popular sí que
hi ha molt de qui prodest que hauria de ser explicat. 

Se’ns demana també que la protecció de Cala d’Hort sigui
només possible quan hi hagi acord del propietaris. Nosaltres
som partidaris que hi hagi diàleg sempre, sempre que sigui
necessari i sempre és necessari, però aquesta disposició, aquesta
esmena ens recorda aquella pintoresca doctrina del Partit
Popular a la legislatura anterior segons la qual la protecció
d’espais naturals es feia no en funció dels valors naturals d’una
àrea, sinó en funció de si la propietat era pública o si era
privada, una pintoresca doctrina que ens va merèixer un cert mal
paper internacional. En qualsevol cas, una vegada més, per què
aquest acord dels propietaris és necessari, o es proposa que sigui
necessari en el cas de Cala d’Hort, i no en els altres queda sense
explicar. La posició del Partit Popular davant Eivissa sembla ser
la de castigar allò que ja està més castigat, és a dir, aquella illa
que ja té més pressió urbanística i que ja està més castigada
urbanísticament que sigui la més desprotegida. 

Per acabar amb les qüestions d’Eivissa, he de dir que
naturalment donam suport a la transacció presentada per Eivissa
pel Canvi referent a l’àrea de Roca Llisa.

En resum, votarem en contra de les esmenes que avui
presenta el Partit Popular. Començava dient respecte del conjunt
de la llei que aquesta ha de ser una primera passa, el nou pacte
progressista té altres tasques, ens agradaria que en altres debats
que tenim per endavant tornassim a trobar el PP proteccionista.
En el debat, per exemple, del Pla Territorial de Mallorca, ens
agradaria tenir un Partit Popular i ens agradaria tenir tots els
grups compromesos amb l’eliminació d’aquestes fabuloses
operacions d’urbanisme a la carta que són les àrees de
reconversió territorial. Moltes gràcies.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. El simple fet que de 14 esmenes que queden vives a
aquesta llei, 11 siguin específicament sobre Eivissa, ens podria
fer caure en una equivocació que jo no hi vull caure, per dos
motius: primer, l’equivocació seria centrar-nos únicament en la
repercussió que aquesta llei té per a Eivissa o l’afectació directa
en alguns sòls i terrenys específics d’Eivissa, crec que no hi
hem de caure. No hi hem de caure, i en això tampoc no estic
d’acord amb el portaveu, Sr. Llauger, quan deia que els diputats
d’Eivissa ja parlaran d’Eivissa, perquè crec que del que es tracta
és de parlar de territori, i quan parlam de territori, com que
tenim un concepte global podem parlar d’Eivissa, de Menorca,
de Formentera i de Mallorca i ho pot fer qualsevol diputat, i jo

crec, en aquest cas, i jo sent d’Eivissa també em crec amb
llibertat per parlar de la repercussió que això pugui tenir per a
Mallorca.

Dit això, voldria dir que la llei a debat no és ni tan sols un
simple llistat d’ampliacions de sòls a protegir a Mallorca i a
Eivissa, 14 en total, no és ni tan sols això, va més enllà. És un
projecte que entra a més directament en altres qüestions, aquí se
n’han esmentat algunes també, sòl urbà, sòl urbanitzable,
clarificar d’una vegada per totes allò que fa referència als temes
dels camps de golf a les nostres illes, i sobretot, sobretot, un
tema que ja sé que no agrada al Grup Popular, però que no puc
evitar referir-m’hi, que és que aquesta llei recupera d’una
vegada aquella coherència territorial a les nostres illes perduda
com a conseqüència de la política de gestió territorial aplicada
pel passat govern del Partit Popular durant quatre anys.

La veritat és que les propostes que fa el Grup Popular
referides a Mallorca i que són de nous increments de protecció,
Cala Blanca, Cala Marçal i alguna altra qüestió, com dic,
aquestes propostes ens podrien donar a entendre que es produeix
un canvi de direcció amb aquesta política de protecció territorial
per part del Grup Popular, però crec que realment l’interès,
aquest interès de protecció és bastant fictici, no és del tot real.
Una cosa és que, com deia el portaveu del Grup Popular, Sr.
Juan Cardona, podem estar d’acord amb objectius, però crec que
només estam d’acord amb titulars o crec que només estam
d’acord amb alguna frase de l’exposició de motius, llavors els
fets ens diuen que una cosa és el que s’anuncia als diaris, el que
s’anuncia a la premsa i l’altra el que realment es fa quan es té
l’oportunitat, i la seva història i els seus fets vénen marcats no
per gaire protecció, sinó per més urbanització i per més
desprotecció.

La veritat, senyores i senyors diputats, és que tots en
general, però especialment els que ens dedicam a la política, es
diu moltes vegades que som esclaus de les nostres paraules, i jo
he de dir que en aquest cas som esclaus de les nostres paraules
i esclaus dels nostres fets, especialment vostès, senyors del Grup
Popular, especialment vostès. Ara, des de l’oposició reclamen
més protecció en algun cas, és a dir que en algun cas, però la
veritat és que durant tots els anys que vostès governaren no
protegiren ni un sol metre quadrat, al revés, desprotegiren,
fomentaren la construcció, fins i tot en aquells indrets d’especial
interès, eliminaren parcs naturals, legislaren a favor dels
infractors en matèria urbanística i permeteren una certa
especulació territorial. Aquesta, senyores i senyors diputats del
Grup Popular és la seva targeta de presentació i les seves
paraules, en ocasions, tenim la sensació que no són més que una
cortina de fum, una cortina de fum que, amb uns certs discursos
moderats, pretenen ara amagar tot allò que vostès quan
governaren feren i que ara no els interessa que es recordi.
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Però això, a més, ens du a una claríssima contradicció que
avui novament hem pogut constatar de la intervenció del
portaveu del Grup Popular i és el simple concepte de política de
gestió territorial. Hem sentit del portaveu del Partit Popular,
d’alguna manera, o veladament acusar el Govern de tenir
interessos amagats, perquè quan ha dit, quan parlava de les
propostes que podien sortir del consorci que hi ha per a Eivissa,
reclamava a qui afavorien les decisions que pogués prendre
aquell consorci a qui anaven dirigits els beneficis, jo vull
entendre que és una clara acusació d’encobriment i que no crec
que sigui de rebut. Però jo li diré una cosa, li estava parlant del
concepte de gestió de política territorial i encara són vostès els
que han d’explicar en aquest Parlament i fora d’aquest
Parlament la seva gestió de política territorial: per què proposen
una cosa per a Mallorca i per què proposen una cosa diferent per
a Eivissa? A qui beneficia, per què es fa política, per què fan
vostès, quan governen, política territorial en funció dels
interessos del seu partit a cada illa? Per què no demostren que
tenen un concepte global de gestió territorial? Els ANEI són
igual ANEI i els boscs de pins són iguals boscs de pins a
Mallorca que a Eivissa i si s’han de protegir s’hauran de
protegir uns i els altres, i el concepte de gestió territorial serà el
mateix per a uns i per als altres.

Jo crec que aquesta és una clara diferència de com gestionen
uns i com gestionen uns altres i una clara contradicció en el seu
discurs. Però com que he dit que no em centraré només en una
qüestió, voldria fer referència a alguns dubtes expressats pel
portaveu del Grup Popular, Sr. Juan Cardona, sobre el contingut
global de la llei. Un d’ells feia referència a aquesta memòria
econòmica a la qual ha fet referència; jo només li diré una cosa,
vostès reclamen una cosa i, a més, vostè aquí ha parlat ja d’una
xifra, ens ha dit de més de 150 milions d’euros, s’ha atrevit a fer
una valoració, jo crec que valorar això en aquests moments és
una aventura, simplement, però és una aventura de ciència
ficció, i jo li diré per què; perquè dubto molt que hi hagi cap
tècnic que s’atreveixi a fer una valoració, ni tan sols
aproximada, del cost que suposaran les indemnitzacions de
l’aplicació d’aquesta llei si tenim en compte que si ho féssim
estaríem donant d’alguna manera legalitat a qüestions que són
de dubtosa legalitat en aquests moments. I per tant, haurà de ser
el jutge qui determini què és allò que és valorable a l’hora
d’establir indemnitzacions, i quan sapiguem què és el que hem
de valorar, podrem saber quin valor té. Però, de moment,
establir valors perquè sí sobre allò que no sabem si serà
valorable o no, és, com a mínim, un risc que no és assumible.

En segon lloc, s’ha fet referència també a uns articles que
diu que no són ni de mesures urgents, perquè parlen només de
sòl urbà, cinc articles concrets. I a més s’ha dit, una vegada més
s’acusa dient que es fa així perquè s’intenta devaluar el valor
d’aquests sòls en aplicació de futures normatives, perquè el cost
indemnitzatori també sigui més baix. Miri, jo li diré una cosa,
en aquest sòl, en aquestes propostes es parla de què constitueix
un sòl urbà, què són els serveis bàsics en aquest sòl, quin és el
concepte de solar, quin és el concepte de sòl urbà consolidat i
algun altre, i aquí tornam equivocar-nos i tornam a manejar
conceptes diferents -jo estic d’acord, vostès pensen d’una
manera i nosaltres pensam de l’altra, i li diré per què-, perquè
vostè hauria de saber que una interpretació correcta d’aquests
conceptes de sòl urbà, de serveis bàsics, de concepte de solar, de
concepte de sòl urbà consolidat i algun altre, han de permetre
regular i ordenar millor aquest mateix sòl urbà. I el fet que sigui

sòl urbà no vol dir que no es pugui especular amb ell i el que
s’ha de fer és que s’apliqui la normativa, però estrictament, i
perquè s’apliqui estrictament ha de ser clara i la intenció que
tenen aquests articles no és de posar obstacles ni traves a cap
futura propostes, sinó que el que té és clarificar ara mateix
aquest concepte. Per tant, crec que novament és una equivocació
i una errada de concepte.

I entrant directament a les esmenes presentades i defensades
avui pel Grup Popular, li diré que dues d’aquestes que fan
referència al 30% de reserva de sòl, ja els vàrem dir en el seu
moment i en comissió que no creiem que l’aportació que es fa
via esmena a aquest projecte sigui més clarificadora que la
redacció que contempla el propi projecte de llei, no ho és, entre
d’altres coses, perquè en el projecte s’especifica més cada una
de les condicions, s’especifica més cada una de les possibilitats
i la seva proposta deixa al marge algunes qüestions que entenem
que són bàsiques, com què és el que pot passar amb aquells
petits municipis que, aplicant aquesta llei, tal vegada podrien
tenir més problemes que res d’altre. Crec, en qualsevol cas, que
el projecte de llei és més clar que la seva esmena i per això crec
que no la podem votar a favor.

Hi ha un grup d’esmenes que van destinades a la Llei de
mesures específiques per a Eivissa. Miri, aquesta llei de mesures
crec que la prova més clara d’aquest diferent concepte a l’hora
d’entendre la gestió territorial que vostès aplicaren la passada
legislatura, i he sentit en ocasions també el portaveu del Grup
Popular dir que si aprovam aquesta proposta farem que
l’aplicació del pla territorial sigui impossible i s’haurà de
revisar el pla territorial. Evidentment, el pla territorial i els
planejaments municipals que s’hauran d’adaptar a la normativa,
tots, però no vengui ara a posar traves, obstacles a aquesta
proposta quan vostè sap que quan es va aprovar el Pla territorial
insular d’Eivissa es va fer conscients que incomplia fins a nou
lleis i incomplir nou lleis a un projecte aprovat pel consell no
suposava cap problema; ara, fer que el pla territorial s’adapti
novament a la normativa vigent és un problema. No és així, Sr.
Juan Cardona, i vostè ho sap.

Ens ha parlat també d’una proposta concreta que feia
referència, deia vostè, a les Variades. Miri, sobre les Variades,
jo no negaré que hi haurà hagut qualque tipus de contacte,
diàleg, converses entre el consell i l’ajuntament, el que sí li puc
assegurar és que no hi ha cap compromís concret, cap, només hi
ha una proposta i un compromís, però no és el que vostès diuen
i és que en el si de les competències insulars i municipals, per
tant, entre el consell insular i l’Ajuntament de Sant Antoni
intentin arribar a un acord per resoldre una situació que pot
suposar per a algú un problema. Però crec que queda clar que
han de ser el consell i l’ajuntament i que no fa falta fer-hi més
insistència en aquesta llei.

Sobre la proposta que fan vostès de Cales del Sud,
efectivament, hi ha una transacció que està pactada, hi estam
tots d’acord; no tan sols acceptam la inclusió del que vostès
deien, sinó que hi afegim encara uns terrenys més, i passaria a
canviar-se la denominació d’aquesta àrea a protegir, tal com ja
s’ha anunciat aquí pels altres portaveus.
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Un grup també d’esmenes, que concretament són esmenes
a l’article 9, aquí crec que es modifica també l’àmbit de
protecció. És cert que, per un costa, el que es diu és que s’ha de
parlar només, es proposa separar les propostes per a Mallorca i
per a Eivissa novament, i que a les d’Eivissa es proposa deixar-
ne dues i les altres dues, pràcticament, posen condicions que no
són acceptables per diferents motius i per diferents raons. Una,
la que fa referència a Benirràs, vostè sap, com jo mateix, jo
també hi he estat assegut i intentant arribar a un acord, la
proposta que partia del Govern anava en línia amb la seva
esmena, fins i tot, perquè era la que havia d’arribar-se a un
consens sobre un futur pla especial, i jo crec que va quedar clar
que per diferents motius, i que jo no tenc cap necessitat d’entrar
a analitzar ara mateix, no va ser possible l’acord. Per tant, crec
que amb lògica, ja que la proposta de negociació anava en la
seva línia i no va ser acceptada ni tan sols pels propietaris, sí
que seria desitjable que vostè deixàs o retiràs aquesta mateixa
com a esmena a aquest projecte de llei.

També, l’altra fa referència als terrenys de Cala d’Hort.
Aquí també és curiós, perquè diu el supedita al consentiment
dels propietaris. Nova contradicció, Sr. Juan Cardona, nova
contradicció, nova contradicció perquè no tracta a tota la gent
igual, a tot el món igual, no el tracta, perquè vostè només a Cala
d’Hort demana el consentiment dels propietaris, però
curiosament, i jo hi estic d’acord, però vostè mateix fa una
proposta de nova protecció, de nous terrenys i no l’he sentit en
cap cas parlar de la necessitat del consentiment dels propietaris
de Cales del Sud -i li repetesc que hi estic d’acord, però la
contradicció és seva, no és meva-, jo crec que això haurien
vostès de tenir-ho en compte.

I sobre el tema específic, i per anar acabant, del consorci per
a Eivissa, en el qual vostè novament incideix que és una invasió
de competències, entre d’altres coses ha dit, a part de posar en
dubte que les decisions que pren el consorci si suposarien
qualque tipus de negoci per a qualcú, que això ja li he contestat
abans. Sobre el tema de la invasió de competències li diré
clarament: quina invasió de competències hi pot haver si la
composició del consorci, vostè mateix ho ha dit, és el Govern
balear, el consell que té les competències a nivell insular i el
municipi afectat que, voluntàriament, s’hi vulgui adherir,
evidentment, no es pot obligar a ningú a participar d’un
planejament, d’una distribució territorial si no té la intenció de
fer-ho. Per tant, crec que quan totes les administracions tenen la
possibilitat de participar d’aquest consorci, que haurà de prendre
decisions que els afecten directament, difícilment podem parlar
d’invasió de competències perquè seran ells mateixos els que
hauran de prendre aquestes decisions. És una mica absurd, crec
que això ha de quedar també clar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, vagi resumint.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab, Sra. Presidenta, acab directament. Sobre el tema de
l’esmena que fa referència a les llicències, entenem que queda
prou clar el contingut de la normativa actual el que afecta
aquestes llicències concedides.

I per acabar, dues qüestions: la depuradora d’Eivissa crec
que no és acceptable, i no pel tema del conveni acord previ que
vostè diu que, a més vostè és un home de paraula, i jo li agraeix
i jo estic segur que ho és, el que ja no tenc tant clar és que quan
es va firmar aquell conveni qui va anunciar què és el que anaven
a firmar, si era tan honest com vostè, això ja no ho tenc tan clar.
Perquè el que sí li puc dir és que en aquell moment es va
assegurar l’Ajuntament d’Eivissa que 25.000 metres dels
terrenys que es proposaven no eren ANEI. La sorpresa va venir
després, quan un agafa els plànols i agafa el que són els ANEI
i veiem que sí, que tot era ANEI, que no hi havia 25.000 metres.
Això què provoca? Doncs una reacció en contra i una reacció
conjunta per cercar una altra solució, i en això és en el que
estam ara, entre d’altres coses, a més, aquest terreny no només
tenia aquest problema, sinó que en té d’altres que són purament
tècnics i d’economia. El fet de mantenir segons quines avaries
o de poder solucionar algunes avaries és caríssim i el consum
energètic per al bombeig, a l’alçada que anava aquesta
depuradora, resulta també inassumible.

I per acabar, una darrera esmena que fa referència, o dues,
que fan referència al tema del golf, jo crec que millor no en
parlem, millor no en parlem perquè ho hem de deixar, hauríem
de deixar-ho tal com es proposa aquí, perquè novament tornem
ser tots iguals, tots hem de complir les mateixes normes per
construir un camp de golf. Fins ara no passava, i vostès
insisteixen a la seva esmena que hem de seguir fent diferències,
hem de parlar d’unes condicions per a Mallorca i per a Menorca
i d’unes condicions per a Eivissa i Formentera, i els camps de
golf són per tot iguals, la majoria tenen 18 forats, molt de verd
i molta extensió. Però no entenc per què hem de fer aquesta
diferència entre uns i els altres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, vagi acabant, per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab ja, Sra. Presidenta, i perdó per haver-me estès més del
normal.

Sr. Diputat, crec que, com li he dit abans, hauria de
reconsiderar alguna de les propostes que vostè fa perquè crec
que cauen pel seu pes i des del nostre grup parlamentari dir que
la llei, com he dit abans, és de cabdal importància, toca molts
temes més que la simple protecció d’alguns sòls, va molt més
enllà i estic segur que aquest és l’element que haurà de permetre
al Govern treballar amb tranquilAlitat, sense obstacles, sense cap
tipus de temor en la redacció i futura aprovació de la Llei de sòl,
que sí serà el marc fonamental que haurà de regir els destins del
territori i de l’urbanisme en aquestes illes. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Seria convenient, Sr. Boned, que fes
arribar per escrit la transacció que comentava, per als serveis de
la cambra. Gràcies.

Passam ara al torn de rèpliques i pel Partit Popular té la
paraula el Sr. Juan Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. He de començar manifestant
cert rebuig a una postura, mirin, vostès, tots els que han
intervingut, tots els portaveus dels grups que donen suport al
Govern parteixen d’una base, vostès donen lliçons a tothom de
protecció del territori i qui no està amb vostès i no és com
vostès no té dret a parlar de protecció del territori; vostès són els
únics que protegeixen, vostès són els únics que estimen les Illes
Balears, Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, perquè vostès
protegeixen. Home, a mi em pareix, a part d’una falAlàcia, que
no tenen raó; primer de tot perquè la protecció, el dret a protegir
no el tenen vostès, el té tothom, i en segon lloc, perquè, com que
el Sr. Boned parlava molt bé que hauríem de parlar de fet, jo
record que les normatives bàsiques de protecció no s’han
aprovat amb la majoria de vostès, la LEN es va aprovar amb el
govern del Partit Popular, la Llei d’ordenació del territori es va
aprovar amb el govern del Partit Popular, i vostès no han estat
capaços de millorar-la ni de modificar-la, és la segona
legislatura que governen i encara no han tocat res. O ja no se’n
recorden?

Els he de recordar quan, des d’aquests bancs d’enfront als
dels PP, va sortir una proposta per construir en sòl rústic i
llavors els pagesos no podien fer una casa, però allà sí que es
podien fer pisos? No són aquestes les plurifamiliars que parlava
la senyora Suárez quan deia que a Eivissa en LEN es podrien fer
plurifamiliars? Jo li dic una cosa, som completament ignorant
en això, no sé on és que en LEN a l’illa d’Eivissa es pot fer
plurifamiliar, li deman que em digui quins plurifamiliars s’han
fet a l’empara del PTI a l’illa d’Eivissa, dins LEN; si vostè
m’ho diu, jo me la creuré i llavors reconeixeré que es poden fer.
Però si no n’hi ha, s’abstengui de dir segons quines coses que
llavors no són certes.

I la veritat és que, clar, vostès parteixen d’una base: el fi
justifica els mitjans, sigui com sigui hem d’aturar i per tant hem
de protegir. Bé, jo els vaig dir el primer dia, estàvem disposats
a discutir la protecció, estam disposats a protegir, però escolti’m
qualque cosa que tengui valors mediambientals dignes de
protecció; me volen dir quin valor digne de protecció té una
carretera? I una voravia? I un transformador? I els llums, les
faroles dels carrers públics que hi ha a les urbanitzacions? Això
és digne de protecció i declarar-ho ANEI? Perquè de les 1.500
hectàrees de què vostès bravegen, n’hi ha una part
importantíssima, la majoria, que és precisament sòl urbà:
Benirràs, en el port del torrent, és a dir, la Pedrera, a Roca Llisa.
A una infinita part dels territoris de Mallorca que han protegit
és sòl urbà: em volen dir quins avantatges o quines mesures o
quins valors dignes de protecció té el sòl urbà? És això la
protecció que vostès defensen? I vostès vénen aquí i vénen
pomposament a vendre una llei que ara salvam Balears
d’aquesta ànsia depredadora del partit que és a l’oposició.

Escolti’m, siguem una miqueta seriosos, siguem una
miqueta seriosos i parlem de què donam passes, que estam
intentant; i facin el favor de no menysprear o de no rebutjar
quan algú els aporta al que vostès exposen, els molesta , fins i
tot a vostès els molesta que els donem suport, fins i tot els
molesta que els donin la raó...

(Rialles)

...i és greu, però és així. La reacció que avui hem vist dels
senyors portaveus no és més que aquesta. És una cosa molt
dura. Mirin, em diuen que s’han sacrificat molt per Benirràs, jo
ho sé. La Sra. Suárez va dir que havia fet un gran esforç
asseient-se a negociar. No es tracta d’oferir, discutir o rebaixar,
no, no, asseure’s a negociar de per si ja és el sacrifici que porta.
Li ho agraesc, si fins ara no estava acostumada a fer això, jo li
ho agraesc sincerament, però escolti’m, es necessita alguna cosa
més. Avui en dia parlam d’una llei que majoritàriament el que
fa és protegir ciment, a proposta de vostès. Nosaltres amb
l’esmena que transaccionam i que estam disposats a ampliar
perquè no pot ser d’una altra manera i perquè creim que és just
i creim que milloram la llei, acceptam ampliar la proposta de
l’àrea, i ara utilitzaré la denominació que ha proposat la Sra.
Suárez, de Cap del Llibrell, ara no me’n record de l’altre nom,
el Cap del Llibrell, i ens entendrem perfectament, veritat? 

Molt bé, però res més. Quin altre territori hi ha? Clar, i
després resulta que escoltes la gent i quan resulta que entra a
governar el PP es desprotegeix..., per cert, he de recordar que a
la legislatura passada els territoris protegits en parcs naturals,
amb l’acord dels propietaris, han augmentat significativament.
Per cert, he de recordar que quan he parlat d’acord dels
propietaris..., ara no hi ha el portaveu d’UM, jo no tenc cap
inconvenient que es facin a Mallorca, només faltaria! És que
això és el que ha dit el conseller de Medi Ambient i jo l’únic
que pretenc és que s’apliqui allò que ha dit el conseller de Medi
Ambient de l’actual govern. Si els sap greu retirin-ho, però no
diguin que faran una cosa i després es dediquin a fer el contrari.
Es molesten, s’enfaden o critiquen que nosaltres diguem que el
PTI d’Eivissa no s’ha de modificar. El PTI d’Eivissa nosaltres
deim que és un model que consideram que està bé, però és que
no ho consideram nosaltres, l’actual president del Consell
d’Eivissa, que seu en aquesta sala, quan va entrar a la
Presidència va dir que no pensava modificar el PTI i que no
pensava fer cap moratòria. Bé, ha canviat, supòs, d’idea, però el
fet és tampoc no era tan dolent aquest PTI.

Li explicaré una cosa, de gestió territorial en tenim un
concepte molt particular, molt senzill i molt clar, la identificació
dels territoris no és el mateix ni a Mallorca, ni a Menorca, ni a
Eivissa, ni a Formentera, i el PTI vostè sap, Sr. Boned, que quan
està regulant Eivissa i Formentera està establint normes
diferents per a Eivissa i per a Formentera, perquè la realitat
territorial d’Eivissa i de Formentera són diferents entre si, i no
és el mateix el sistema de propietat a Menorca, a Mallorca que
a Eivissa i a Formentera. No és el mateix la superfície de les
finques en aquestes quatre illes. Quan li parlam que es
mantengui el PTI defensam, com que a Eivissa hi ha un
minifundisme molt estès, intentam agrupar les finques i donar
avantatge a qui agrupi les finques, i això és el que vostès volen
derogar. Això és el que passa. 
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A les Variades, és molt curiós, Sr. Boned, vostè defensa una
interpretació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, vagi resumint.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Acab tot d’una, Sra. Presidenta. I la Sra. Suárez interpreta
tot el contrari. El que pretenem, si no estam d’acord amb les
interpretacions, almanco deixem la normativa com està i després
ja es regularà adequadament i s’ha de fer, com diu vostè, el
consell i l’Ajuntament de Sant Antoni. Però si guanya la
interpretació de la Sra. Suárez no ho podran fer. Per tant, primer
s’haurien d’aclarir entre vostès; i segon, el que haurien de fer és
procurar que una llei quan surti, surti de la manera més clara
possible i que hi hagi els mínims errors possibles i el mínim
d’interpretacions contradictòries possibles.

I finalment, respecte de la depuradora, vostès alAleguen que
varen enganar l’Ajuntament de Vila. Jo no em puc creure que
l’Ajuntament de Vila firmés un conveni sense haver passat pels
serveis tècnics, no m’ho puc creure perquè seria ilAlegal. Vostè
sabrà el que diu. Segona, les deficiències tècniques o els
impediments tècnics de la depuradora es redueixen a l’alçada,
120 metres. Els vull recordar que La Mola té 198 metres
d’alçada i duran aigua allà, no hi ha cap impediment tècnic que
ho facin. Els vull recordar que l’aigua de la depuradora de Vila
s’havia de destinar a reg agrícola i es necessita. Si la depuradora
no està alta, s’haurà de bombejar a les zones més altes
d’Eivissa. Vostès mateixos! Simple i senzillament s’han desdit
d’un acord que havien firmat conscients i voluntàriament. I
únicament el rebutjaren perquè un membre...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat...

EL SR. JUAN I CARDONA:

...del grup de Vila va dir que no. Res més.

Perdoni, Sra. Presidenta. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la paraula
la Sra. Suárez en nom del Grup Parlamentari Mixt, Eivissa pel
Canvi.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Cardona, simplement un
parell de comentaris en relació amb la seva intervenció. En
primer lloc agrair l’acceptació de l’esmena transaccionada, crec
que és una bona notícia tenir una nova àrea protegida extensa,
que agafarà des de la zona de Roca Llisa fins a Cap Martinet,
aquesta nova àrea que s’anomenarà Cap Llibrell-Cap Martinet.
Per tant, li agraïm aquesta actitud per part del seu grup.

En segon lloc, vostè parla i diu per què nosaltres sempre li
atribuïm al Partit Popular una política de desprotecció del
territori. Jo simplement li dic una cosa, Sr. Cardona, el territori
té memòria i la particularitat d’aquesta memòria és que és
visible. Per tant, simplement li dic que miri el territori de les
Illes Balears, miri quina és la política que ha fet el Partit
Popular i ja veurà si això és protecció o és desprotecció.

(Alguns aplaudiments)

Tercera qüestió. En relació amb la negociació de Benirràs,
jo li demanaria que no reinterpreti les meves paraules. Sovint
vostès tenen el costum de reinterpretar les paraules i fins i tot
arriben a reinterpretar els silencis. Quan nosaltres deim que hem
fet un esforç en la negociació de Benirràs ho deim perquè
nosaltres partíem de la protecció total de Benirràs i entràvem a
una negociació que acceptàvem protegir només el 70% de l’àrea
que en un primer moment es plantejava protegir. Això nosaltres
consideram que és negociar, això nosaltres consideram que és
fer un esforç.

Una altra qüestió, Sr. Cardona. Nosaltres, ja ho he dit a la
meva exposició, pensam que les illes són diferents, Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera tenen particularitats. El que no
podem entendre de cap de les maneres és que aquestes
diferències entre illes comportin de manera sistemàtica per a
l’illa d’Eivissa la desprotecció. Això és el que no entenem de
cap de les maneres.

I ja per acabar, a un altre debat en alguna ocasió li vaig dir,
crec que en aquell moment era la Sra. Cabrer, que parlar d’un
PP proteccionista era un oxímoron. Avui, com que hem arribat
a alguns consensos, li voldria citar una frase d’un poeta
eivissenc, justament d’un llibre que se titula Diario de un
acercamiento, vull entendre que això en certa manera és el que
s’ha fet avui, aquest poeta és Vicente Valero i diu el següent, ell
parla de limitaciones i diu: “para quienes no saben nadar, el
horizonte marino carece de significado”. Jo tenc la sensació
moltes vegades que quan parlam de protegir el territori, uns no
saben exactament què significa i de què estam parlant. Espero
que amb aquesta aproximació que s’ha fet mitjançant aquesta
llei, vostès comencin a saber nedar i arribin a comprendre què
significa l’horitzó de la protecció del territori.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Vicens per un temps de cinc
minuts.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, el tarannà avui del
nostre grup és positiu, per tant no entrarem en cap polèmica, ni
tan sols el tema dels propietaris sí o dels propietaris no.
Precisament el que volem destacar és l’esforç que hem fet tots
els grups per acostar-nos i repetir que ho veim en el Partit
Popular amb el tema de Mallorca, no així el tema d’Eivissa, que
no el compartim. Volem destacar avui allò que ens uneix,
l’esforç que hem fet en un tema tan delicat i important com és
la protecció del territori. Compartim els objectius i la finalitat
d’aquesta llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del 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. Només per dir que lògicament
nosaltres al Partit Popular no li negam el dret a parlar
d’ordenació del territori, només que de vegades no deim les
mateixes coses. No ens agrada de la darrera intervenció que ens
digui que no hem estat capaços de millorar la LEN i
especialment no ens agrada que ens digui que no hem estat
capaços de millorar la LEN el dia que aprovam una llei que
millora la LEN. Ens sembla un poc mal d’explicar.

Tampoc no ens agrada que ens recordi que a la legislatura
passada es va fer molt per augmentar les hectàrees protegides,
quan va ser una legislatura en què les hectàrees de parcs naturals
se n’anaven en milers mitjançant una disposició addicional
d’una llei d’acompanyament de pressuposts.

I finalment, vostè ha dit que als partits del pacte sembla que
fins i tot ens molesta quan ens donen la raó. A nosaltres no ens
molesta que ens donin la raó, i afegiré una cosa més, quan he fet
referència a aquests rètols que exhibien els diputats del Partit
Popular demanant la protecció de Cala Blanca o de Cala Marçal,
jo tal vegada he utilitzat un registre irònic, però la veritat és que
vaig estar content i si això ha ajudat a augmentar la protecció de
Cala Blanca i de Cala Marçal més content encara i més els ho
agrairé. Però a mi m’agradaria que dimarts que ve els diputats
del Partit Popular venguessin aquí amb rètols demanant la
protecció de Son Bosc, Es Guix, o Es Creuers. Això seria una
gran notícia i no els criticaria, sinó que estaria plenament
satisfet.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Juan Cardona, jo crec que vostè
mateix s’ha ficat dins un bassal quan no tenia cap necessitat de
fer-ho. Crec que no són els més indicats per donar cap, cap tipus
de lliçó en matèria de protecció territorial, Sr. Juan Cardona.
Desafortunadament la seva història, la història del seu partit i
dels seus governs, la seva història i no la seva fama, els
precedeix. Vostès quan van a un lloc, quan arriben tothom ja sap
tot allò que han fet i no és poc. Vostè ha fet una petita relació,
jo n’hi podria fer una molt extensa relació, segurament en cinc
minuts que tenc no tendria temps de llegir-los tots. 

Però vostè recordarà una amnistia feta a la carta per una casa
concreta, li sona Cretú? Li sona. Li sona una amnistia general
feta per legalitzar tot allò que es va construir ilAlegalment a les
illes d’Eivissa i Formentera, li sona? A vostè li sonen els parcs
naturals, ja que parlàvem abans dels parcs naturals, se’n recorda
de com deixaren el Parc Natural de Cala d’Hort, que va passar
de ser un parc a ser un jardinet? Se’n recorden de tot això? Se’n
recorden que vostès fomenten i han presentat propostes per
fomentar allò que vostès denominen nuclis rurals i que en
realitat són nuclis urbans aixecats ilAlegalment en sòl rústic?
Se’n recorda que també estan d’acord amb tot això i que ho
fomenten? Vostès fomenten la construcció en sòl rústic protegit.
Tot això és la història que els acompanya a vostès, Sr. Juan
Cardona. Per tant, lliçons poques!

Quan parla de coherència, ha dit ara a la seva darrera
intervenció, que protegim ciment i per què hem de protegir
ciment? Miri, vostè em vol dir per exemple en l’ampliació que
hem proposat a Cala Blanca què protegeixen? Vostè és
conscient d’allò que han fet els seus companys polítics aquí a
Mallorca, entre altres coses? Que li passin qualsevol d’ells,
segur que ho sap, la relació de peticions de protecció a incloure
dins aquesta llei o dins la que tramita el consell de sòls urbans
consolidats, fins i tot, Sr. Juan Cardona, edificis plurifamiliars
estan inclosos en la petició que els seus companys de partit fan
per incloure en aquestes lleis. Vostè no ho sap? Coherència, Sr.
Juan Cardona, coherència! Un mínim.

I també quan parlam de coherència li vull recordar que
vostès no acaben d’aclarir-se, parlen d’invasió de competències,
parlen que protegim ciment. Estarà d’acord amb mi que tal
vegada d’una manera o de l’altra, però que Ses Fontanelles, Ses
Feixes, els ANEI en general, són espais que mereixen un
tractament diferenciat i una protecció. Però clar, unes coses
perquè són ciment i les altres, per exemple els ANEI de Ses
Feixes d’Eivissa i Ses Fontanelles de Palma tampoc no els
pareixia bé a vostès, perquè diuen que això no correspon fer-ho
a qui ho fa. Quan es deixa en mans dels consells i ajuntaments
la decisió definitiva de protecció, vostès protesten; i quan es
marca protecció des d’una llei del Govern també protesten. Per
tant, què volen vostès? Que no es protegeixi, d’una manera o de
l’altra sempre protesten. Jo crec que no és una mostra de
coherència.
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I per acabar, una referència a allò que ha dit del Pla
Territorial. Sr. Juan Cardona, miri, no he sentit dir mai que en
matèria d’urbanisme i territori ningú no consideri lògic que les
lleis vigents en aquest moment s’hagin d’adaptar a un pla
territorial insular, mai, i això és el que varen fer vostès.
Redactaren un pla territorial i com que no s’adaptava a la
normativa, modificaren totes les lleis perquè les lleis
s’adaptessin al pla. Sr. Diputat, ha fet referència a l’actual
president del Consell, d’uns compromisos. L’actual president
del Consell pot pensar el que cregui, però com que crec i
consider que és un polític responsable, ell sap que la seva
obligació és que el planejament insular s’ha d’adaptar a la llei.
Per tant, si avui s’aprova aquesta normativa i com a
conseqüència d’això s’ha de modificar el PTI, el president del
Consell d’Eivissa impulsarà la modificació del PTI perquè vol
complir la legalitat. No com feien vostès.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. 

Una vegada acabat el debat de les esmenes, passam a les
votacions. Votarem en quatre blocs, el primer són les esmenes
defensades pel Grup Parlamentari Popular, les RGE núm. 908,
909, 910, 911, 912, 913, 915, 916, 917, 918, 919, 920 i 921.
Queda exclosa d’aquest grup la RGE núm. 914.

Passam a votar. Votam.

Sí 29, no 30.

Passam a la següent votació; són els articles 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9 i 10, la disposició addicional primera, l’exposició de motius
i els annexes A i B.

Sí 29, no 1, i abstencions 29.

Passam a la votació del tercer bloc: denominació del títol del
projecte, denominacions dels capítols als articles 7, 11 i 12, la
disposició addicional primera bis, la disposició transitòria, els
apartats 6 i 8 de la disposició derogatòria, les disposicions finals
primera i segona, l’annex C i la transacció presentada a
l’esmena 914, que s’entén retirada. 

Entenc que aquest bloc queda aprovat per assentiment.

I finalment passam a la votació dels apartats 1, 2, 3, 4, 5 i 7
i de la disposició derogatòria.

Passam a votar. Votam.

Sí 30, no 29, cap abstenció.

Aquesta presidència, en conseqüència, proclama aprovada
la Llei de mesures urgents per a un desenvolupament territorial
sostenible a les Illes Balears.

(Aplaudiments)

V. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa
d'aplicar el procediment de tramitació directa i per lectura
única a la Proposició de llei RGE núm. 3519/08, presentada
pels Grups Parlamentaris Popular, Socialista, BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, Unió Mallorquina i Mixt, relativa
actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl per a
habitatges de protecció pública.

A continuació passam al cinquè punt de l’ordre del dia que
correspon a l’adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa
d’aplicar el procediment de tramitació directa i per lectura única
a la Proposició de llei RGE núm. 3519/08, presentada pels
Grups Parlamentaris Popular, Socialista, BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, Unió Mallorquina i Grup Mixt, relativa a
actuacions urgents destinades a l’obtenció de sòl per a
habitatges de protecció pública.

Abans de debatre aquesta proposició de llei, procedeix el
pronunciament del ple de la cambra sobre la proposta de la
Mesa de la tramitació per lectura directa i única. 

Puc considerar acordat aquest procediment de tramitació per
assentiment?

Sí.

VI. Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei
RGE núm. 3519/08, presentada pels Grups Parlamentaris
Popular, Socialista, BLOC per Mallorca i PSM-Verds, Unió
Mallorquina i Mixt, relativa actuacions urgents destinades
a l'obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública.

A continuació passam al darrer punt de l’ordre del dia que
és el debat i la votació de la Proposició de llei RGE núm. 3519,
presentada per tots els grups abans esmentats. Aquesta
presidència demana si algun grup vol intervenir per fixar la
posició o si podem passar directament a la votació?

Podem passar directament a la votació?

Entenc per la intervenció física dels portaveus que es pot
entendre aprovada per assentiment. És així?

Doncs queda aprovada la Llei d’actuacions urgents
destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges de protecció
pública.

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

(Aplaudiments)
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