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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats. 

I.1) Pregunta RGE núm. 4305/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a abastament d'aigua potable.

Començarem l’ordre del dia amb la primera pregunta,
relativa a l’abastament d'aigua potable i que formula el diputat
Sr. Josep Melià i Ques. Sr. Melià, té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquesta pregunta va adreçada al conseller de Medi Ambient. El
tema dels recursos hídrics sempre és un tema molt important per
a les Illes Balears, aquest any el tema està més controlat perquè
hi ha hagut un nivell de pluges molt adequat i, a més a més, és
evident que fa anys que es du una tasca per arreglar el problema
estructural a través de Sa Costera i a través de la construcció de
dessaladores.
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De totes maneres, el nostre grup parlamentari està
interessant a saber quines actuacions té previstes la Conselleria
de Medi Ambient per donar solució als problemes d'abastament
d'aigua potable a les zones costeres del Sud i Llevant de
Mallorca, com per exemple la zona costera de Portocolom.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament és una
preocupació compartida la manca d’aigua potable a les zones
costaneres del Llevant i Sud de Mallorca. Les raons d’aquesta
problemàtica en relació amb el subministrament d’aigua potable
en aquestes zones és evidentment la proximitat a la mar i la
sobreexplotació dels aqüífers que fa que les aigües que es treuen
en aquest moment dels pous tenguin un grau de salinitat
important.

El novembre de l’any passat ja vàrem iniciar la redacció
d’un avantprojecte per crear una xarxa que es pugui
interconnectar a la xarxa general que partint de la dessaladora
de Palma, d’Alcúdia, de Sa Costera i de Sa Marineta donarà
subministrament fins a Manacor i fins a Porreres, perquè
aquesta xarxa continuï cap a la costa del Llevant i del Sud de
Mallorca i doni d’aquesta manera solució definitiva a aquestes
zones.

Els objectius són evidentment proveir d’aigua potable de
qualitat aquestes zones i contribuir a evitar la sobreexplotació
dels aqüífers per intentar aconseguir la seva regeneració que és
un objectiu que marca precisament la Unió Europea. En el cas
concret de Portocolom, veig que la Sra. Soler ja és aquí i com
a creu particular meva en aquest Parlament supòs que li
interessarà. Existeix un projecte de canonada de
subministrament a Portocolom des dels pous que delimiten amb
el municipi de Manacor. 

Aquest projecte ja existeix des de la passada legislatura,
però ens vàrem trobar que tenia un seguit de defectes de
tramitació, com és el cas que la informació pública va ser de 20
dies enlloc de 30, com exigeix la Comissió Balear de Medi
Ambient, o que no disposa de memòria. Tot això ens ha obligat
a reiniciar la tramitació de l’expedient d’aquesta canonada, cosa
que, Sra. Soler, no es preocupi perquè ho farem. La idea és que
aquest tub que en aquest moment servirà per dur aigua a
Portocolom des d’aquests pous que estan en el límit del
municipi de Manacor, en el seu moment es pugui integrar en
aquesta xarxa general de subministrament a tota la costa del
Llevant i Sud de Mallorca.

Per tant, l’objectiu és solucionar aquest problema i de
moment trobar una solució momentània per a Portocolom, tot i
que la concessió dels pous no s’ha demanat fins el mes de febrer
d’enguany ,i per tant, dubtam que de moment puguin..., encara
que el tub estigués fet, explotar aquests pous. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt. No vol fer ús de la paraula el Sr.
Melià.

I.2) Pregunta RGE núm. 4310/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a presència de consolats de països que
tenen súbdits residents a les Illes Balears.

Per tant, passam a la segona pregunta, relativa a la presència
de consolats de països que tenen súbdits residents a les Illes
Balears. La formula la Sra. Encarnación Pastor. Té la paraula.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Presidenta, señoras y señores diputados. Desde
hace mucho tiempo el Grupo Parlamentario Popular viene
expresando la necesidad de que los ciudadanos inmigrantes con
residencia en Baleares tengan los servicios consulares
necesarios en nuestra comunidad para favorecer la igualdad y la
convivencia. En la anterior legislatura se hizo un gran esfuerzo
en este sentido, se consiguieron acuerdos muy importantes.

Mi pregunta al Govern es, de no haber existido el
compromiso del anterior Gobierno del Partido Popular con el
Gobierno argentino, ¿se estaría financiando hoy el espacio para
el Consulado Argentino? ¿Piensa el Govern seguir con la
política que fomente y haga posible la presencia de consulados
que tienen ciudadanos residentes de diferentes países en las Islas
Baleares? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. El Sr. Moragues té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment sí, pensam continuar
amb aquesta política que va iniciar en el seu moment la Sra.
Pastor, evidentment estam en disposició d’atendre les demandes
que se’ns puguin fer en aquest sentit.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Moragues. Sra. Pastor, té la paraula.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

En los últimos tiempos se están dando con demasiada
frecuencia situaciones que creo que a todos nos llenan de
preocupación en esta comunidad. Hace escasamente unos días
el conseller de Presidencia manifestaba a los cónsules europeos
su preocupación. Se pudo manifestar porque ellos están aquí,
con respecto a los ciudadanos que representan y establecer unos
acuerdos mediante diálogo.
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Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que la
presencia de los cónsules ayuda no sólo a que los ciudadanos de
los países a los que representan tengan los servicios que
necesitan, sino a que la convivencia entre todos sea mucho más
fácil. Cualquier problema es mucho más fácil resolverlo desde
el diálogo, por eso creemos que se debe dar el mismo trato a
todos los que solicitan espacio consular. Este fue el compromiso
en la anterior legislatura desde el gobierno popular y no tratar
a los ciudadanos con diferentes medidas y a unos de primera y
a otros de segunda. Por lo tanto, creemos que los compromisos
se han de asumir todos como nosotros dijimos que lo íbamos a
asumir con todos.

Nosotros nos reunimos con muchos embajadores y cónsules
en la anterior legislatura. Nos reunimos con Colombia, Nigeria,
Senegal, Rumanía, China, Polonia, Bulgaria, etc. Y por
supuesto nuestras conversaciones fueron con todos los cónsules
europeos, logrando resolver muchos de estos casos que
presentaron los ciudadanos de los distintos países que hicieron
que situaciones complicadas no llegaran a producirse por ser
resueltas con el diálogo y la responsabilidad.

Les pedimos que trabajen en ese sentido, y ahí nos tendrán
a su disposición, para ayudarles y hacer posible que el
fenómeno de la inmigración en Baleares sea traducido en
convivencia normal para que los ciudadanos unos con otros nos
podamos enriquecer con la interculturalidad. Ahí nos tendrá, Sr.
Conseller, le ayudaremos para que esto sea posible.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Sr. Moragues, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Pastor, evidentment com ja li
he dit a la primera resposta, nosaltres intentam continuar la
mateixa política que vostès en aquest cas varen iniciar.
Efectivament, nosaltres també creim en el paper que han de fer
les delegacions consulars, per açò es va signar en el seu moment
per l’Estat espanyol el Tractat de Viena, que és el que dóna
l’assistència consular, que serveix evidentment per a totes
aquestes coses que vostè molt bé ens recordava i també per
permetre que els conflictes dels residents en aquesta comunitat
es resolguin de la millor manera possible. 

Evidentment nosaltres estam fent feina en dues línies, per
una banda incrementar la presència d’agències consulars, de
delegacions consulars de països de la Unió Europea, per tant,
estam fent feina per intentar possibilitar que tres delegacions
consulars que ens semblen d’interès pel seu nombre de residents
en aquesta comunitat, com són Bulgària, Romania i Portugal,
puguin comptar al llarg d’aquesta legislatura amb delegacions
consulars. I per altra banda, continuam també amb la política
que vostès varen iniciar, d’oferir dependències per a consolats
itinerants perquè, com vostè molt bé sap, la presència consular
a Balears no és una voluntat en darrer terme del Govern de la
comunitat autònoma, ni ho resol el Govern de la comunitat
autònoma, sinó que ho resol el Govern central. 

És una competència eminentment estatal. Per tant, són ells
els que autoritzen o no. Però aquesta fórmula de consolats
itinerants que va anar molt bé l’anterior legislatura, també és
utilitzada al llarg d’aquesta legislatura, ja han estat utilitzades
les nostres instalAlacions que oferim a aquests països durant 53
dies al llarg d’aquests deu darrers mesos i països com Colòmbia,
Bulgària, Bolívia, Nigèria i Senegal hi han fet actes i han
utilitzat les dependències que vostès varen posar en marxa i que
nosaltres crec que hem millorat darrerament.

Per acabar, tenim una altra qüestió en la qual també vostè va
tenir un paper important a l’anterior legislatura i va ser la
presència i l’obertura d’una delegació consular ferma
d’Argentina que sembla que les properes setmanes podrà obrir
finalment les portes i serà, en aquest cas, no una delegació
itinerant, sinó un consolat fix, que el Govern s’ha compromès
a ajudar a finançar el que queda d’aquesta legislatura fins que
a la pròxima legislatura el mateix Govern d’Argentina es faci
càrrec de totes aquestes despeses.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Moragues.

I.3) Pregunta RGE núm. 4313/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a congrés d'agents de
viatges britànics.

Passam a la tercera pregunta. És relativa al Congrés
d’Agents de Viatges Britànics i la formula la Sra. Margalida
Mercadal. Té la paraula.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. A la Comissió de Turisme del mes
passat, el conseller feia unes reflexions en el sentit que
l’alentiment econòmic europeu podria convertir Balears, cada
illa dins les seves peculiaritats i oferta diferenciada, en un destí
refugi. Feia també referència a una enquesta duita a terme per
Exceltur, que detectava que els europeus, espanyols inclosos, no
deixaven de considerar les vacances com a una necessitat
bàsica, a la qual no pensaven renunciar.

Pel que fa Menorca, tot i que els darrers anys hem
experimentat un cert decantament o diversificació cap a altres
nacionalitats, del turisme que tradicionalment havia estat
majoritari amb molta diferència a la resta, m’estic referint al
britànic, continuam considerant com a molt importants les
fluctuacions que pugui tenir i en concret enguany, que sembla
que hi ha una davallada del valor de la lliura esterlina davant
l’euro.
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 I com que el conseller va mencionar que s’acaba de celebrar
a Palma un congrés que havia reunit 600 agents de viatge
britànics del Grup Triton, que és un dels consorcis turístics més
grans del món i que agrupa 5.500 agències de viatges de Gran
Bretanya, jo li vull demanar, Sr. Conseller, transcorregut un mes
d’aquest congrés, si ens pot fer una valoració de les expectatives
que ha generat, en especial pel que fa al turisme britànic a
Menorca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Sr. Buils, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Diputada, durant la convenció de Palma del Grup Triton Travel
Group, el grup no va fer específicament cap valoració científica
del que serà la temporada, com d’altra banda ha estat habitual
a totes les trobades que hem tingut amb diferents majoristes de
viatges, bàsicament per diverses raons, entre d'altres que està
canviant avui per avui la manera de viatjar. Les reserves a (...)
comencen a ser més tardanes i també perquè moltes d’aquestes
empreses cotitzen en borsa no poden fer prospeccions prèvies
i sobretot, no les donen.

Bàsicament, crec que sí que val la pena destacar que el
president de Triton Travel Group, Colin Hill, va fer una
valoració en el sentit que vostè mencionava, en el sentit que
davant aquest refredament econòmic, aquesta crisi financera que
avui per avui Europa pateix, fins i tot en connivència amb allò
que va manifestar el president de TUI a Alemanya, el Sr.
Frenzel, d’alguna manera Balears davant una societat moderna
i que ha avançat socialment, les vacances deixaven de ser una
cosa per comprar o adquirir, per ser un valor innat d’allò que és
la manera d’actuar i de funcionar de la gent.

Per tant, en aquest sentit apuntaven, tant el Sr. Frenzel com
el Sr. Hill, president de Triton Travel Group, que davant grans
viatges, la societat britànica en aquest cas, podria fer de les
Balears un destí refugi en el sentit que podria aprofitar aquest
destí conegut, aquest destí proper per viatjar, però en cap cas no
perdre allò que són les seves vacances.

M’agradaria fer una menció de l’optimisme que va
manifestar el Sr. Hill. Va manifestar que a Espanya en general
podríem estar entorn a un creixement d’un 3%, però que quan
es referia a les Illes Balears aquest creixement podria estar per
damunt dels dos dígits. Les vendes que hagi fet aquest grup en
especial no som capaç de dir-ho, però en general pel que va
manifestar i no específicament de Menorca -em sap greu-, és
que Balears creixeria entorn aquests dos dígits, que crec que són
importants.

També vull afegir en aquest sentit que la conselleria va fer
públiques fa deu o dotze dies unes manifestacions d’allò que ha
estat la temporada baixa i pel que fa referència a nombre de
turistes que han vingut a les Illes Balears i concretament a
Menorca està per damunt d’allò que avui per avui ha estat l’any
anterior, que va ser un any rècord amb quasi 13 milions de
turistes.

En definitiva, continuam tenint aquesta tendència, crec que
moderadament optimista, amb totes les reflexions, tenguin en
compte que estam fent previsions i que el turisme és tan sensible
que qualsevol cosa el pot malbaratar. En principi, creim que
aquest valor a l’alça es mantendrà durant tota la temporada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula, Sra. Mercadal?

I.4) Pregunta RGE núm. 4307/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a transferència de la promoció turística al
Consell de Menorca.

Passam doncs a la quarta pregunta. És relativa a la
transferència de la promoció turística al Consell de Menorca i
la formula la diputada Sra. Antònia Gener. Té la paraula.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Sr. Conseller, l’altre dia vàrem aprovar l’encomana de
gestió del Museu de Menorca i de l’Arxiu i la Biblioteca de
Maó. Però, en canvi, no hem vist passes decidides per dur a
terme el traspàs de competències al Consell Insular de Menorca,
tal i com preveu l’Estatut d’Autonomia. Ara fa un any, en plena
campanya electoral, els representants menorquins dels partits
polítics que li donen suport em retien públicament que en un
termini de tres mesos, si governava el Partit Popular, es dugués
a terme el traspàs de competències. En canvi, avui qui governen
són vostès, duim onze mesos de govern i no s’ha fet
absolutament res en matèria de traspàs de competències i
especialment en una, la de promoció turística, que és molt
important per a Menorca.

Per tant, li demanaríem quines passes o a quina fase es troba
el traspàs de competències de promoció turística i també de
totes les altres?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Gener, estam treballant en la
feina prèvia per començar el debat amb els consells insulars
sobre com serà el procediment perquè les competències
atribuïdes com a pròpies per l’article 70 de l’Estatut
d’Autonomia puguin ser finalment executades pels consells
insulars. Estam a les feines prèvies, hem constituït la comissió
corresponent, estam en aquests moments acabant el reglament.
Per tant, supòs que en un breu termini de temps començarem els
debats concrets de les transferències que ens interessin transferir
com més aviat millor.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Moragues. Sra. Gener, té la paraula.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Gràcies. Sr. Conseller, tot açò deuen ser intencions perquè
fets, molts pocs, i la prova és que l’altre dia en el Consell
Insular de Menorca, en el plenari de política general, es varen
presentar fins a quatre propostes de resolució per part del PSOE
i del PSM instant el Govern balear a dur a terme aquest traspàs
de competències. Una concretament demana que la Comissió
Mixta de Transferències doni prioritat a la promoció turística.
Una altra, crear la Comissió Especial de Desenvolupament
Estatutari, i que per casualitat ahir per urgència es va crear en el
consell. Una altra que insta el Govern a presentar ja un decret de
calendari de traspàs de competències; és a dir, el consell insular
li ha de reclamar al Govern dur a terme el traspàs de
competències. I després d’un any de l’aprovació de l’Estatut
d’Autonomia, tenim un Consell Insular de Menorca sense noves
competències assumides, un consell insular, per cert,
sobredimensionat, amb 22 directors insulars que ens costen a
tots els menorquins 1.353.000 euros i, en canvi, no tenim noves
competències. I aquells que un dia i l’altre també ho reclamaven
ara estan còmodament asseguts a les seves cadires de govern i
no diuen res.

Per tant, Sr. Conseller, li demanam que posi fil a l’agulla per
a aquest traspàs de competències al consell insular, tal com li
pertoca i tal com preveu l’Estatut d’Autonomia, perquè si no,
haurem de pensar que aquest govern, el Govern del Sr. Antich
té l’Estatut d’Autonomia supeditat als pactes de govern entre els
partits polítics que li donen suport. I açò, Sr. Conseller, seria
menysprear l’Estatut d’Autonomia.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Moragues, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Gener, jo ja sé que vostè acaba
d’arribar a la política autonòmica, a més és molt jove, és una
cosa que ens diferencia a tots dos, jo duc uns quants anys més
i no acab d’arribar. Li deia açò perquè segurament vostè no té
present quina és la història de les coses. L’Estatut de l’any 83,
l’Estatut anterior es va aprovar l’any 83, per constituir la
Comissió Tècnica Interinsular varen tardar dos anys, nosaltres
fa deu mesos que som al Govern i ja tenim la comissió que
preveu l’Estatut, tenim el reglament i molt properament
començarem a fer feina. 

Sap quanta estona va estar en aquesta primera època la
comunitat autònoma a promulgar la primera Llei de consells
insulars, peça i pilar bàsic fonamental, deia moltes vegades un
insigne representant del Grup Popular que s’asseia en aquesta
banda? Va sortir la Llei de consells l’any 89, és a dir, del 83 fins
l’any 89, i la primera competència els consells insulars la varen
veure l’any 90. Dic açò perquè tengui en compte que moltes
vegades la lletra de les lleis és complicada de complir. Jo li pos
exemples de l’anterior govern on perquè els consells insulars
tenguessin una sola competència varen passar set anys.

Una altra cosa, sempre que hi ha hagut un govern de
progrés, l’anterior i aquest, ha estat quan l’aposta decidida
respecte de les institucions insulars han estat més clara.
Nosaltres vàrem transferir a l’anterior govern tres grans
competències, es va fer la nova Llei de consells insulars i una
qüestió fonamental també per als consells com la llei definitiva
de consells insulars i durant quatre anys el govern anterior no
se’n va recordar més de complir-la.

Amb tot açò l’únic que vull dir, Sra. Gener, és que estam
fent la feina, aquestes feines tenen dificultat, però nosaltres som
infinitament més ràpids que vostès perquè els fruits d’aquesta
feina es vegin en poc temps.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

I.5) Pregunta RGE núm. 4309/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a neteja de la "comuna de Biniamar".

La pregunta número 5 ha estat retirada pel grup proposant.

I.6) Pregunta RGE núm. 4314/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a reobertura del Pont del Tren.

I passam doncs a la pregunta número 6, relativa a la
reobertura del Pont del Tren que formula el Sr. Francesc
Dalmau i Fortuny. Sr. Dalmau, té la paraula.
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EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Mobilitat, el mes
de novembre de l’any 2005 els ciutadans de Palma ens vàrem
despertar amb una sobtada sorpresa, l’Ajuntament de Palma i el
Govern de les Illes Balears, ambdós governats pel Partit
Popular, havien esbucat amb gran premeditació, traïdoria i quasi
nocturnitat un bé catalogat de gran valor cultural i arquitectònic:
el Pont del Tren de l’arquitecte Gaspar Bennàssar.

Ens podria explicar avui quines actuacions haurà de realitzar
el Govern de les Illes Balears per poder reobrir el Pont del Tren
de Palma?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vicens, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, com vostè ha
dit Sr. Diputat, el 5 de novembre del 2005, de matinada i en cap
de setmana, l’anterior executiu va esbucar el Pont del Tren, una
obra arquitectònica valuosa de Gaspar Bennàssar del 1914. El
compromís, si ho recordam, era desmuntar el pont i
posteriorment reconstruir-lo, operacions que havien de durar
dos mesos i que es varen reduir a esbucar-lo en 24 hores i no va
quedar més d’una dotzena de peces desmuntades que s’han
pogut preservar.

Una vegada reconstruït aquest pont, per dir-ho d’alguna
manera, si és que podem dir reconstruït, les nombroses
deficiències que hem trobat al començament d’aquesta
legislatura, ha fet organitzar una comissió de supervisió de les
obres de reposició del Pont del Tren, on hi ha representants i
tècnics de la Conselleria de Mobilitat, de Serveis Ferroviaris, de
l’Ajuntament de Palma i també tècnics d’ARCA. Els objectius
eren avaluar l’estat del pont, les mesures necessàries que s’han
de fer per poder restablir-ho, perquè realment les obres es varen
fer molt malament i sobretot el consens amb totes les
plataformes i totes les institucions implicades.

Per tant, les actuacions que s’han fet fins ara són bàsicament
i de manera resumida, la substitució de la balustrada de marès
que compleixi la normativa. El tractament de les deficiències a
l’aplacat, tot i que no es podrà posar l’original per l’elevat cost
que suposaria. Canviar el paviment per un molt més apropiat,
perquè l’estat de la impermeabilització és molt deficient, això
és el que encara cal executar. Després fer l’enclavament de la
barana metàlAlica i per solucionar problemes de seguretat barrar
un pas lliure que hi havia, donar solució a les nombroses fisures,
despreniments i (...) que s’havien originat. I finalment, posar
dos pilons per impedir l’accés de vehicles, ja que el pont serà
just per a vianants perquè el forjat no permet altra cosa.

En definitiva, Sr. Diputat, el que es fa és intentar dignificar
una reconstrucció mal feta i, sobretot, acabar un dels episodis,
jo diria que més lamentables de pèrdua i agressió al patrimoni
arquitectònic i històric que tenia Palma.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.7) Pregunta RGE núm. 4304/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Miquel Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a bonificacions a les tarifes en el transport aeri i
marítim.

Passam doncs a la següent pregunta, és relativa a
bonificacions a les tarifes del transport aeri i marítim i la
formula el Sr. Josep Miquel Mayans. Sr. Mayans, té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Últimament arran de l’aplicació del
Reial Decret 1340 s’ha reactivat la petició per part de la
població immigrada de les Pitiüses, la faig extensiva també a
totes les Illes Balears, referent als possibles descomptes,
possibles bonificacions a què pugui tenir accés aquest colAlectiu
en el transport marítim i aeri. Aquest reial decret demana certs
documents per poder viatjar, finalment s’ha pogut mitigar un
poc el seu efecte i només se’ls demana la targeta comunitària,
si són comunitaris.

També la pregunta la faré extensiva als comunitaris,
textualment posa "no comunitaris", però la faré extensiva als
comunitaris. La pregunta va en el sentit de saber quines
actuacions té pensat fer o pot fer legalment el Govern de les
Illes Balears per intentar que la població immigrada a Balears
pugui tenir accés a aquest tipus de descomptes per residir,
treballar i conviure entre nosaltres a Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Contestarà per part del Govern el Sr. Vicens.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, pel que fa al
tema de descomptes dels residents no comunitaris, tant en
transport aeri com marítim, li he de dir que aquest govern és
evidentment sensible a aquesta demanda social i la té ben
present, de tal manera que, com sap vostè, la decisió és del
Govern estatal, però des de la Conselleria de Mobilitat i en
l’àmbit de les nostres competències estam fent la feina i les
gestions oportunes perquè es pugui ampliar aquest descompte
al transport de residents no comunitaris als territoris insulars.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Vol fer ús de la paraula el Sr. Mayans?
Té la paraula.

EL SR. MAYANS I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Som conscient del que em diu, jo
crec que econòmicament és important l’esforç, normativament
també s’haurà de fer alguna modificació, legislació nova per
poder emparar si finalment es donen algunes ajudes a la
població immigrada. Però ara mateix hi ha dos decrets en vigor,
el 43/2008 i el 42/2008, que fan referència al descompte que
dóna el Govern balear a aquest tipus de viatges, un fa referència
al 25% i l’altre al 39% dels residents a Formentera, i crec que
seria una bona manera de començar, intentar assumir part
d’aquest descompte a la població que ho demana. De fet, crec
que li han transmès alguna petició per a alguna administració
d’algun consell insular de les Balears. Crec que seria una bona
manera de començar. Som conscient que econòmicament és un
esforç molt important i també s’haurà de fer algun tipus de
canvi. 

Simplement la mínima interpelAlació que li faig és amb
l’ànim d’intentar entre tots d’ajudar un colAlectiu que viu entre
nosaltres i tots sempre ens omplim la boca de dir la paraula
famosa "integració", crec que la integració passa per efectes o
accions quotidianes del dia a dia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Vol fer ús de la paraula el Sr. Vicens.
Té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament,
com vostè sap, les bonificacions a les tarifes de serveis regulars
de transport aeri i marítim per als residents són de competència
estatal, únicament la bonificació als residents de Formentera és
prou diferenciada. Estendre aquesta bonificació als residents no
comunitaris suposaria la modificació de reials decrets,
concretament del 3316/2001 i del 1340/2007, que determinen
que la bonificació s’aplicarà just a ciutadans espanyols i als de
la Unió Europea.

Aquest decret, per tant, exclou un ampli colAlectiu de
ciutadans residents a les nostres illes que paguen els seus
impostos, que, efectivament, paguen seguretat social, etc., i que,
per tant, haurien de tenir els mateixos drets que els altres
residents quant a mobilitat. Per tant, aquests ciutadans haurien
de tenir les mateixes facilitats i els mateixos drets, com dic, i
crec que treballam en aquest sentit. Per tant, farem, li ho puc
assegurar, que farem les gestions oportunes, a l’Administració
estatal, per aconseguir això.

Quant a les bonificacions que pugui haver-hi directament del
Govern de les Illes Balears doncs estudiam ja aquest tema.

Malgrat tot això les Corts espanyoles sempre han, en
principi, rebutjat aquestes propostes, de totes formes li he de dir
que darrerament a instàncies d’una moció del nostre senador
autonòmic, Pere Sampol, el Senat va instar el Govern estatal a
estendre les bonificacions a residents no comunitaris i, per tant
això creim que ja és una passa feta i una passa endavant. 

Per tant, no dubti, Sr. Diputat, que la Conselleria de
Mobilitat treballarà en aquest sentit, particularment aquest
conseller pensa que la mobilitat és un dret, no una obligació i,
per tant, li puc assegurar que farem feina perquè els residents no
comunitaris de les nostres illes puguin tenir els mateixos drets
que els altres residents.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. 

I.8) Pregunta RGE núm. 4303/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, relativa a Fira Eurobijoux
2008.

La següent pregunta és la RGE núm. 4303/08 i és relativa a
Eurobijoux. La formula el diputat Sr. Antoni Alorda. Sr. Alorda,
té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta és quina valoració fa
la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia de la fira
Eurobijoux 2008, celebrada a Menorca? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Sra. Vives, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Bon dia a tothom. Enguany s’ha realitzat la 59a edició de la
fira entre els dies 7 i 10 de maig, i el balanç final, segons els
mateixos organitzadors, és positiu i manté el seu caràcter
internacional que és el que interessa al sector i a la conselleria.

Bé, és cert que hi ha hagut un descens de professionals que
han visitat la fira, s’ha mantingut el nivell de vendes segons
SEBIME. També s’ha registrat un increment en el nombre de
compradors situat entre uns 400, una xifra molt similar a l’any
2004 i 2005.

Quant al nombre d’expositors ha estat lleugerament inferior
i n’hi ha hagut onze menys que el 2007. Com a nota positiva,
SEBIME comenta que Eurobijoux Menorca ha resistit molt
millor la conjuntura actual que altres fires del sector que s’han
duit a altres indrets i que han sofert descensos d’assistència
entre el 25% i el 40%, fins i tot algunes d’aquestes fires s’han
hagut d’anulAlar.
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Quant a la situació del mercat, i en paraules del president de
SEBIME, hi ha hagut un descens imperceptible, pràcticament,
de les exportacions de bijuteria si agafam com a referència el
2007. Aquest descens ha fregat just el 0,36%. Això és un
indicador clar que es mantenen les grans magnituds
d’exportació que superen els 9.700.000 euros, tot i la fortalesa
de l’euro i de la lliura que sempre dificulten una mica més les
exportacions.

També voldria fer una menció especial a la passarelAla
Eurobijoux 2008 organitzada per la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia a través de l’IDI i del CDEIB, la conselleria
dins la seva aposta per la promoció dels dissenyadors illencs ha
propiciat la participació de 40 empreses i 36 dissenyadors que
han deixat la roba i les sabates i complements per a la desfilada
de bijuteria. L’artista mallorquí Toni Socies ha dissenyat
l’estand de joves dissenyadors que va tenir un gran èxit amb un
cost al voltant dels 15.000 euros. També des de la conselleria
s’ha realitzat l’estand de tendències amb una novetat que era els
audiovisuals.

Quant a les models vull remarcar que es va optar per un
percentatge molt elevat de models de les Illes Balears i per
primera vegada s’ha fet un Pla de comunicació que ha permès
dur a Menorca mitjans de comunicació molt especialitzats.
L’estilisme va ser, també, d’un altre dissenyador illenc, en
aquest cas Tolo Crespí, i un fet a destacar és la introducció del
català a aquest esdeveniment internacional.

Tot això...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Vives, ha passat, però molt, molt, molt del temps. Crec
que...

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Volia dir que tot i això ha costat 200.000 euros que l’edició
de l’any passat i s’ha mantingut la qualitat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

I.9) Pregunta RGE núm. 4308/08, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a difusió de les mesures adoptades per la
Conselleria de Treball i Formació.

La següent pregunta la formula el diputat José María
Rodríguez i Barberá i és relativa a la difusió de les mesures
adoptades per la Conselleria de Treball. Sr. Rodríguez, té la
paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Hble.
Sra. Consellera, evidentment que la Conselleria de Treball i
Formació té un ampli ventall d’actuacions encaminades el món
del treball i la formació del món laboral. És evident, també, que
per divulgar millor aquestes actuacions, aquestes iniciatives és
precís colAlaborar amb els municipis perquè tengui una difusió
àmplia i per tot el territori. Jo demanaria a la consellera de
Treball i Formació com pensa articular aquesta colAlaboració
entre els municipis i la conselleria per a un major benefici del
món laboral?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Sra. Nájera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Rodríguez, muchísimas gracias
por la pregunta. Vamos a ver, desde un primer momento esta
conselleria tiene la voluntad y el trabajo de hacer una gestión
pensando precisamente en el ámbito territorial y diríamos con
criterios de eficacia. Con criterios de eficacia para diseñar
conjuntamente, precisamente, los programas de empleo y de
formación que nos permitan atender la situación en la que
estamos en este momento y también, y desde luego, con
criterios de territorialidad para tener en cuenta las
peculiaridades y las especificidades de los ámbitos territoriales
y en ese caso de los municipios. 

Todos estos contactos que hemos venido manteniendo, y que
se van a seguir manteniendo, se han producido en todos los
ámbitos, en el ámbito municipal con los ayuntamientos, en el
ámbito supramunicipal con los consells insulares de cada una de
las islas y, desde luego, también en el ámbito colegiado, en este
caso con la FELIB, la Federación de Municipios de las Islas
Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Nájera. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, tengo aquí un
escrito dirigido por usted como consellera a un miembro del
Partido Socialista en el cual usted le conmina a hacer
actuaciones en su municipio para divulgar las acciones de la
conselleria. El texto de este escrito, que ahora le facilitaré, me
parece un texto adecuado para ser remitido desde la sede del
PSOE, me parece y considero conveniente que un partido
político quiera difundir su gestión de gobierno y las políticas
concretas que impulsa. Es éticamente reprobable que esta
actuación sectaria se realice desde la Conselleria de Trabajo y
Formación. No es adecuado que su secretaria particular y su jefa
de gabinete, que son remuneradas con dinero público, se utilicen
para esta actividad partidaria.
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Dedicar recursos públicos, empleados, fax, etc., a este
cometido es cuando menos reprobable. Si como consellera de
Trabajo y Formación desea que sus iniciativas encaminadas al
interés general lleguen al máximo de los ciudadanos en cada
municipio es a través dels batlles y de les batllesses que se
deben encauzar estas acciones sean éstas del PSOE, del PP, del
BLOC o independientes los batlles o las batllesses, sean de
cualquier color político.

Parece mentira que usted que ha sido batllessa y presidenta
de la federación de los municipios de Baleares tengamos que
recordarle este sentido institucional. Desde el Govern han de
practicarse las relaciones institucionales, no el sectarismo de
partidos políticos que gobiernan. Espero su rectificación clara
y contundente de esta actuación y los batlles y las batllesses
aguardan sus disculpas por esta iniciativa.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Sra. Nájera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Rodríguez, no sé exactamente
usted a que se refiere, pero desde luego lo que sí le puedo contar
es que todos los alcaldes y alcaldesas -gracias, Sr. Rodríguez-,
de esta comunidad pueden tener y tienen absolutamente claro
cual es el nivel de colaboración, de compromiso y de trabajo y
le puedo poner en ese aspecto un ejemplo, hemos puesto en
marcha un proyecto que tiene que ver con la convivencia, que
tiene que ver con la conciliación de la vida laboral y familiar, y
estoy absolutamente orgullosa de contarle al Sr. Rodríguez, a
todos ustedes y a la gente que nos viene hoy a visitar y a
escuchar, que en islas como Menorca o como Ibiza hemos
llegado a un acuerdo absoluto entre todos los municipios y
todos los ayuntamientos y los consells insulares.

Por lo tanto, el trabajo que se está haciendo desde la
conselleria es un trabajo de ofrecer compromiso, colaboración
para, precisamente, hacer frente a la situación en que estamos.
Y le pongo más, tuvimos una reunión con 59 municipios donde
estaban representados prácticamente todos los municipios de las
Islas, de Menorca, de Ibiza, de Formentera y desde luego de
Mallorca, donde se establecieron una serie de compromisos, de
visitas que esta consellera, desde luego, va a realizar para
explicar en el ámbito de esos municipios, en el ámbito de los
trabajadores y trabajadoras, de los empresarios también, las
políticas y las iniciativas. Por lo tanto, ahí hay una voluntad
absolutamente firme, clara y contundente de trabajar con todos
y con cada uno de los municipios de estas islas y desde luego le
pongo como ejemplo a los alcaldes y alcaldesas que tiene usted
en su grupo parlamentario.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Nájera. 

I.10) Pregunta RGE núm. 4311/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a migració de gavines cap a l'illa d'Eivissa.

La pregunta número 10 decau ja que no hi és present el
diputat que la formulava, el Sr. Josep Juan i Cardona.

I.11) Pregunta RGE núm. 4316/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, Grup Parlamentari
Socialista, relativa a futura Enciclopèdia de Menorca.

Passam doncs a la pregunta número 11 que és relativa a la
Fundació Enciclopèdia de Menorca, formulada per la Sra. Maria
Cristina Rita. Sra. Rita, té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sabem que el Govern de les Illes Balears, i en concret
la Conselleria d’Educació i Cultura, participa en diverses
fundacions de caràcter cultural de les Illes donant d’aquesta
manera un suport institucional a projectes culturals d’interès a
la nostra comunitat autònoma.

L’Enciclopèdia de Menorca, que va ser creada l’any 1979
per la secció menorquina de l’Obra Cultural Balear, s’ha
convertit en un projecte cultural de primer ordre d’aquesta illa.
Es va crear amb la intenció de recollir tots els aspectes del
coneixement de la realitat menorquina, tant els que fan
referència al camp de les ciències naturals com també als
d’humanitats agrupades segons una estructura temàtica.

Actualment reuneix els resultats més rellevants de tots els
estudis relatius a Menorca a partir d’un discurs científic, però
formulat en un llenguatge clar i entenedor i, fins i tot, amè,
sense localismes i desenvolupant els temes tenint en compte el
context més ampli que els límits geogràfics de l’illa i que fa que
sigui utilitzada a les escoles i als instituts com un text didàctic.
A més, ha esdevingut un element cohesionador dels
investigadors menorquins, tant dels que treballen a l’illa com
dels que es troben fora perquè els seus autors varen posar, a
més, les bases per a la creació de l’Institut Menorquí d’Estudis.
Ara treballen per constituir una fundació en què participin tots
els ajuntaments de l’illa, el Consell Insular i el Govern balear.

Atès això, Sra. Consellera, quines són les intencions de la
Conselleria d’Educació i Cultura amb relació a la participació
del Govern de les Illes Balears a la futura fundació de
l’Enciclopèdia de Menorca?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Sra. Galmés, té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra.
Diputada, com vostè molt bé ha dit, l’Obra Cultural de Menorca
és l’entitat que edita l’Enciclopèdia, però som molt conscients
que la seva missió és lloable d’inventariat i fons del
coneixement sobre aquesta illa en matèria científica i
humanística, però també som conscients que donada
l’envergadura del projecte i l’esforç econòmic que suposa,
l’Obra Cultura de Menorca no la pot assumir en solitari. Per
això ens sembla molt adient la creació d’una fundació que
inclogui les institucions de Menorca, el Consell i els
ajuntaments, juntament amb el Govern i la Universitat de les
Illes Balears.

En aquest sentit li puc dir que la intenció de la Conselleria
d’Educació és entrar a formar part d’aquesta futura fundació
perquè he de recordar que en aquests moments hi ha en vigor un
conveni per al 2007 i al 2008 on la Conselleria d’Educació
aporta a prop de 30.000 euros justament per als dos volums que
en aquests moments han de sortir.

La conselleria considera molt adient la posada en marxa de
la fundació perquè pot garantir la continuïtat d’aquesta obra,
però, evidentment, en aquests moments prèviament a
l’aprovació i registre de la fundació hem de discutir l’esborrany
dels estatuts d’aquesta fundació, l’àmbit d’actuació, les
finalitats i l’aportació de cada un dels membres entre els quals
es trobarà la Conselleria d’Educació i Cultura.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Galmés. Vol fer ús de la paraula la Sra.
Rita? Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Únicament per agrair aquest canvi per part de la Conselleria
de Cultura en relació amb èpoques passades. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

I.12) Pregunta RGE núm. 4315/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Pla estatal d'habitatge.

La següent pregunta és la RGE núm. 4315/08, relativa a Pla
estatal d’habitatge, que formula el diputat Sr. Josep Carretero i
Niembro. Sr. Carretero, té la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, al plenari de la setmana passada ja li vaig fer una
pregunta respecte de l’anomenat pacte sobre l’habitatge adequat
i sostenible a la nostra comunitat. Reconec que vàrem rebre una
resposta molt positiva, però vull insistir en aquesta qüestió ja
que per tirar endavant polítiques efectives d’habitatge fa falta

ser molt constant i molt perseverant, es tracta d’accions
especialment complexes i jo diria que primer de tot el que falta
és creure que aquestes polítiques actives d’habitatge públic
poden fer el que avui en dia molts de joves consideren una
utopia sigui una realitat.

Ara tenim un president que ha demostrat que creu en
aquestes polítiques d’habitatge, que hi està convençut, amb un
govern que té aquest problema com a una de les seves prioritats
i amb un govern central que també està disposat a posar tots els
mecanismes per tal de tirar endavant a favor d’aquest dret bàsic
constitucional.

Dins aquest marc de colAlaboració li deman quin és el nivell
de compliment per part de la nostra comunitat autònoma del Pla
estatal de l’habitatge?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, Sr. Carretero,
gràcies per la seva pregunta que la consider oportuna, tot i que
no tenim l’exercici 2007 exhaurit encara per part del ministeri,
però sí que les dades vénen des del 15 de maig del 2007 fins ara
i, per tant, és un any complet i és un any que serveix per poder
comparar. Vull dir que les dades que explicaré, que donaré ara,
són dades d’elaboració pròpia de la conselleria, que no són
dades del ministeri i que sempre, tradicionalment, hi ha
diferències. El ministeri considera sempre actuacions
finançades, la conselleria considera sempre actuacions
qualificades, però són les dades que tenim perquè el ministeri,
com he dit abans, encara no ha tancat l’exercici 2007 i, per tant,
no les tenim completes.

Hi havia un nombre total d’objectius de 3.441 per a
l’exercici 2007, en aquests moments s’han assolit un total de
3.559, és a dir, un nivell de compliment del 103%. Aquest nivell
de compliment ha estat fonamentalment possible per la
declaració de les àrees de rehabilitació integral de Menorca i de
Mallorca amb un compliment del 143% i per la compra de sòl
a àrees prioritàries de sòl amb un compliment d’un 155%. És a
dir, que les dues polítiques que hem dit que són prioritàries per
a aquest govern, rehabilitació i creació de patrimoni públic de
sòl, han estat les dues que, des de juliol del 2007, han tengut
més presència i les que permeten un resultat global de les
característiques que he explicat.

Per acabar, vull fer una reflexió final i és que si en un any en
el qual només, és a dir, de tot l’any aquest de les dades que he
dit nosaltres només hem gestionat deu mesos i encara no s’ha
pogut aplicar la nova llei que es va aprovar al Parlament, no
s’ha pogut modificar encara el Decret 90/2005, en aquest any
s’han produït els resultats que tenim això vol dir que de cara al
proper pla estatal d’habitatge 2008-2011 haurem d’estudiar quin
nombre d’objectius, quin tipus d’objectius, quin tipus de
finançament pot assolir la comunitat autònoma perquè
segurament serà molt diferent al que tenim ara. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. No li demano si vol fer ús de
la paraula, veig que no.

I.13) Pregunta RGE núm. 4312/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nou model de finançament per a les Illes
Balears.

Passam a la següent, la número 13, relativa al nou model de
finançament per a les Illes Balears, que formula la diputada Sra.
Maria Rosa Estaràs. Sra. Estaràs, té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. L’any 2004 pujà al Govern
d’Espanya el Sr. José Luis Rodríguez Zapatero i comprometé,
en el seu programa electoral i també de viva voz, que canviaria
el model de finançament per a tota Espanya. 

L’any 2004 també va venir, sent la que els parla
vicepresidenta, el Sr. Sevilla aleshores ministre
d’Administracions Públiques comprometent de viva voz que
canviarien el model de finançament per a les Illes Balears i
també per a tota Espanya.

A tots els consells de política fiscal i financera de l’any 2004
a l’any 2008 l’aleshores conseller d’Economia i Hisenda, Sr.
Luis Ramis de Ayreflor, demanà al Sr. Solbes i al secretari
d’Estat, Carlos Ocaña, que es milloràs el model de finançament
i es tengués en compte la població, requeriments que no varen
ser mai contestats ni es va aportar un sol document.

Posteriorment, l’any 2005, també a aquesta seu d’aquest
parlament, a comissió parlamentària, el Govern d’aleshores del
Partit Popular presentà el que creia havia de ser el nou model de
finançament. Han passat tres anys, tots els grups parlamentaris
ho duien al programa electoral de les darreres eleccions de l’any
2008 i, per això li deman, Sr. President, quatre anys després de
la promesa del Sr. Zapatero, sent vostè diputat al Congrés
donant suport al president, sent president ara, quan tendrem un
nou model de finançament autonòmic? Demà, avui horabaixa hi
ha Consell de Política Fiscal i Financera i no figura a l’ordre del
dia, i demà vostè es podrà reunir amb tots els presidents
socialistes i podran veure si guanya el Sr. Ibarra que diu que no
hi ha d’haver nou model fins que es millorin els ajuntaments o
si guanya el Sr. Montilla que diu que hi ha d’haver un nou
model de finançament, si guanya la multilateralitat defensada
pel nostre grup, i també pel Sr. Ibarra, o si guanya la bilateralitat
defensada pel Sr. Montilla. Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. Vostè sempre
coses que són molt importants les fa complicades, Sra. Estaràs.
Miri, totes les afirmacions que hi ha hagut fins ara tant per part
del president com per part del ministre apunten que l’any 2009
hi ha d’haver la modificació d’aquest sistema i li puc assegurar
que nosaltres feim feina amb aquesta voluntat, i aquesta és la
nostra idea perquè, com vostè sap, aquesta comunitat és la
comunitat autònoma més perjudicada per l’actual sistema.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. És important i és complicat, en
paraules del Sr. Solbes no d’aquesta que els parla. Li demanaria
que no es conformi només amb el tema de la població, li
demanaria que demanés al voltant de 600 milions d’euros més
del que ja rebem. Això és exactament el que vàrem demanar
quan érem govern en el si de la comissió d’aquest parlament i,
per tant, entenem que com a oposició hem de ser coherents i
demanar el mateix que demanàvem quan érem al Govern.

Aquests 600 milions d’euros demani’ls basant-se en el
criteri que vulgui, jo li suggeresc la mitjana del que cobren les
altres comunitats d’Espanya més tots els temes de la insularitat,
pensi que Extremadura té prop de 2.151 euros per habitant,
mentre que aquí són 1.491 euros per habitant, crec que s’ha de
corregir aquesta injustícia històrica.

I li demanaria, ara quan em contesti de nou i li faré a cada
pregunta, que no recorri de nou a l’atac al Partit Popular per
tapar la seva insolvència. Reconegui al seu adversari polític
suggeriments d’interès i no faci el que és una constant des que
jo li faig preguntes en aquest parlament i el que ha estat una
constant des del principi de la legislatura, una calculada
estratègia d’atac al Partit Popular, però el tema que importa als
ciutadans el finançament d’aquesta comunitat autònoma és
poder arribar a finals de més, és tenir feina, és tenir qualitat de
vida, aquest atac ja se li ha acabat, Sr. President.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Antich, té la paraula.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta i gràcies, Sra. Estaràs. Jo li deia a
la primera pregunta que vostè ho fa tot com a molt complicat,
Sra. Estaràs, perquè vostè primer m’afua els cans i llavors em
diu que no li contesti i clar això em posa en una dificultat. 

Sra. Estaràs, el primer que els deman a vostès és coherència,
pensi que vostè ataca molt el govern del Sr. Zapatero, però pensi
que l’actual sistema vigent és el seu sistema i el seu sistema ha
perjudicat Balears i Madrid, per tant, i, efectivament i a Madrid,
és a dir, a Balears i a Madrid ha perjudicat, aquest és el seu
sistema, un sistema que ens ha perjudicat molt; però, a més,
coherència, Sra. Estaràs, perquè vostè diu que dins la legislatura
passada no es va poder aprovar la modificació del sistema,
efectivament és un acord multilateral on les distintes forces
polítiques li han de donar suport, és que l’anterior legislatura
amb la postura del Partit Popular no es podia aprovar res
absolutament, Sra. Estaràs. 

El Sr. Rajoy impedia que hi hagués grans acords d’estat,
però, a més, li diré una altra cosa, coherència, Sra. Estaràs,
coherència vol dir que jo li deman a vostè, Sra. Estaràs, que
digui al Sr. Rajoy que no torni a dir que aquest sistema és
fantàstic i que ell no ho modificaria perquè això em preocupa
molt perquè, efectivament, ara que tenim el Partit Socialista que
aposta molt clarament per modificar aquest sistema i té ben clar
que les Illes Balears és la comunitat autònoma més perjudicada
ens surt el Partit Popular de l’Estat i diu que aquest sistema de
finançament és un sistema de finançament fantàstic i que, per
tant, ell no ho modificaria. 

Per tant, li deman, Sra. Estaràs, que faci un esforç de
coherència i el mateix que demanen aquí expliquin-ho al Sr.
Rajoy, li deman de tot cor perquè, efectivament, necessitam
tenir-los a vostès a devora; i li vull dir una cosa més,
coherència, Sra. Estaràs, perquè ja hem pogut parlar amb totes
les forces polítiques en matèria de finançament menys amb
vostès i a vostès se’ls va demanar quines eren les persones amb
les quals s’havia de parlar i la Conselleria d’Economia i
Hisenda encara no té la seva resposta, jo la tenc pels diaris de
l’altre dia i la farem efectiva tot d’una, però la Conselleria
d’Economia i Hisenda encara no té la resposta. ColAlabori, Sra.
Estaràs, que aquest és un tema importantíssim.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

II. InterpelAlació RGE núm. 3785/08, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a grau d'execució de
la Llei de dependència.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de la InterpelAlació RGE núm. 3785/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al grau
d’execució de la Llei de dependència. Per defensar-la té la
paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, tenim la voluntat de
presentar aquesta interpelAlació on, Sra. Consellera, tenim dues
possibilitats avui vostè i jo. Podem seguir mirant el passat i
podem entrar en comparacions de dades, d’accions, del que
vulgui, o podem mirar el futur i intentar donar resposta a tot allò
que preocupa els ciutadans de les Illes Balears, especialment el
que fa referència a la dependència, és a dir, a les persones que
tenen més dificultats per participar amb normalitat i amb
igualtat d’oportunitats a la nostra comunitat autònoma. Jo la
convidaria a aquesta segona part amb la voluntat de tractar
aquelles qüestions que són fonamentals tot i la limitació de
temps, que sempre ens angoixa al Parlament, i la convidaria que
examinàssim tot allò que pot contribuir, ja dic, a un efectiu bon
funcionament.

Bàsicament, li proposaré estructurar-la en tres punts molt
concrets que pens que són fonamentals perquè la Llei de
dependència es pugui desenvolupar amb normalitat a la nostra
comunitat autònoma. El primer és la capacitat que tenim per
determinar casos, és a dir, per decidir amb diligència qui té la
situació de dependència, qui té declarada la situació de
dependència i és usuari d’aquesta possibilitat, d’aquest dret que
és avui la dependència i aquí ens trobam amb un ball de xifres.
Jo no vull entrar en el ball de xifres perquè entre altres coses
crec que la primera tasca que ha de fer la seva conselleria és
posar ordre en aquesta qüestió, ja que, miri, la diferència entre
les dades de l’Estat i les de la comunitat autònoma són prou
diferents, almenys les que vostè ens fa arribar i, precisament el
finançament d’aquesta comunitat autònoma depèn, entre altres
coses, de les dades que té l’Estat d’aquesta comunitat autònoma.

En tot cas, li demanaria que introdueixi elements de
diligència dins aquesta qüestió i que, per tant, faci arribar a qui
consideri del seu departament la necessitat d’introduir totes les
dades necessàries, però en tot cas crec que no és un motiu
d’orgull reconèixer avui que hi ha 4.000 persones, més de 4.000
expedients sense una declaració de dependència sense resoldre.

Com a mínim, és curiosa una qüestió que a mi em preocupa
molt més especialment. Vostè sap que a la Llei de dependència
la prioritat és donar un recurs i, en cas que no es pugui facilitar
un recurs a la persona que té el dret de ser atesa, se li facilita
una prestació. Bé, idò em preocupa, com estarem en el tema de
prestacions si en el tema de dotació, d’assignació de places a les
residències ens trobam que tenim residències amb un 20%
d’ocupació i altres amb un 50% d’ocupació?, li estic parlant
concretament del cas de Son Güells i del cas de Sant Miquel. Si
no assignam places a les residències i la prioritat precisament és
primer donar un recurs i posteriorment una prestació, com estarà
el tema de prestacions?, perquè possiblement no arribam com
toca i com pertoca. 
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En tot cas, li faria una pregunta molt concreta, estam
complint els màxims establerts a la legislació? És a dir,
complim que hi ha un màxim de tres mesos per donar una
declaració de dependència i un màxim de tres mesos per al Pla
individual d’atenció, és a dir, per a aquest pla que ha de fer
possible facilitar aquells recursos necessaris individualment a
una persona concreta?. Si no és així, li reclamaré, evidentment,
que posem fil a l’agulla perquè això sigui així, entre altres coses
perquè, miri, el fet que avui per avui no s’estiguin assignant els
plans individuals d’atenció pensam que com pertoca, dificulta,
entre altres coses, un model de gestió de residències que vostè
té avui damunt la taula. 

Vull dir amb això que tenir un 20% o un 50% d’ocupació a
una residència quan el desitjable és que sigui el cent per cent,
perquè hi ha persones que esperen poder ser ateses, dificulta
també que el preu per plaça que cobren aquestes persones,
aquestes empreses per gestionar aquestes residències sigui
sostenible, i que tenir nou persones a una residència vostè sabrà
que no és molt sostenible. Per tant, no és possible oferir el
servei que pertoca i tots desitjam, i així ja li vaig comentar en
comissió que no estàvem -i crec que vostè tampoc- satisfets de
la gestió d’alguns dels recursos, entre altres coses, sobretot, per
la responsabilitat que entenem que té la seva conselleria també
d’aquesta assignació de places i de fer possible una suficiència
econòmica a cada un d’aquests recursos.

L’altre element important seria la descentralització de
l’atenció a la dependència. Un element que ha de conjugar dues
qüestions. La primera és que ja hi ha una part important de
l’atenció a la dependència que depèn directament de
l’Administració local. Vostè sap que el servei d’atenció
domiciliària i la teleassistència són dos recursos que s’estan
assignant directament des dels ajuntaments, a part del propi de
l’atenció primària, però permeti’m que li posi aquests dos
exemples molt concrets. Per tant, entenem que és veritat que no
és obligatori que vostè estableixi aquesta descentralització, però
és que no li queda més remei i és lògic que sigui així. El que li
deman, per tant, és que veim amb una enorme preocupació que
no és contempli aquesta implantació fins a l’any 2009, és més,
passat el primer trimestre de l’any 2009 segons diuen
responsables de la seva mateixa conselleria als ajuntaments, o
almenys el que em diuen a mi i, si no és així, li deman, per
favor, que ho aclareixi. 

Ens preocupa, per tant, conèixer amb detall els plans que té
vostè en aquesta qüestió. Primer, perquè el procediment
presentat pensam que es retarda molt considerablement, segona
qüestió perquè contempla la participació de fins a vuit
organismes diferents en un procediment que francament fa,
crec, inviable l’atenció com pertoca. L’altra qüestió és que miri,
avui per avui, recursos com l’atenció domiciliària per part dels
ajuntaments es faciliten en una setmana, amb aquest
procediment que vostès proposen conjuntament amb el Consell
Insular de Mallorca -li estic parlant de Mallorca concretament-
idò possiblement ens anam a sis mesos. Vostè marca uns
terminis en aquests documents que creim que estan per damunt,
tot i que fins i tot els mateixos serveis socials de base, els
d’atenció primària, els treballadors socials dels ajuntaments,
fins i tot qüestionen que això sigui possible amb aquests sis
mesos que vostès proposen en aquest procediment, perquè la
realitat avui és que dos organismes com són la seva Direcció
General de Dependència i la Fundació de dependència

conjuntament estan fent els PIA i estan per damunt dels tres
mesos d’assignació dels PIA.

Per tant, no és gaire previsible que això millori en el futur i
naturalment si la finalitat és millorar el servei no ho
aconseguirem sense cap dubte per aquest camí, i això és un
element més, i ara permeti’m dir-ho, de preocupació. Una
preocupació que està molt lligada a la planificació que és
competència seva i que, de fet, recentment ha creat una direcció
general precisament per a aquesta qüestió, desgraciadament la
primera proposta que tenim d’aquesta direcció general de
planificació no és altra que un procediment que creim inviable,
inadequat i inassumible per part de les administracions locals
que, en definitiva, són les que li han de donar, a vostè, suport
per aplicar aquesta llei de dependència i que, a més a més, l’han
d’assumir sense una dotació econòmica especifica per fer
aquestes feines. Vostè demana un conjunt de feines prou
important a les administracions locals que, a més a més, no
cobreix de cap de les maneres a no ser en prestacions tècniques,
que li agrairia que aclarís perquè és una qüestió que està al
debat de l’àmbit social i no ha quedat aclarit.

L’altre element, li deia que era en primer lloc, la necessitat
d’assignar infraestructures com a prioritat dins l’àmbit de la Llei
de dependència, però miri, casualment també que en aquest
sentit tenim una dificultat. Vostè ens parla d’un protocol signat
amb el Ministeri d’Afers Socials de 52 milions d’euros, cosa de
la qual -li puc assegurar- n’estam contents i pensam que pot ser
una via adequada, però és que a dia d’avui això no s’ha
convertit en conveni, la qual cosa és molt important perquè es
pugui portar a terme, no ens agradaria que ens passàs com el
Conveni del tren que encara l’esperam i té pinta que vostè patirà
les conseqüències d’aquest alentiment i que, per tant, no anam
pel bon camí, però és que li puc assegurar que si vostè no
comença ja a executar aquestes obres dins aquesta legislatura
tendrà certes dificultat per portar-les a terme. I, quina serà la
realitat? Idò miri, la realitat és la que és i que vostè quan
presenta tot el tema d’infraestructures, el que vostè presenta són
precisament les infraestructures que varen ser establertes, que
varen ser proposades, pel mateix Partit Popular.

Precisament, amb aquesta qüestió lliga un altre element que
pensam que és molt important i és que, a més a més, vostè parla
d’una certa descentralització de les infraestructures ja existents.
Vostè es va comprometre el 23 d’octubre del 2007 en roda de
premsa que el Govern transferiria la gestió de les residències
centres als consells, precisament estava parlant de l’any 2008,
1 de gener del 2008. El primer de gener de l’any 2008 no es va
fer, necessitaríem saber la raó per la qual cinc mesos després
d’aquest compromís, perdó, d’aquesta possible execució, més
de set mesos després d’aquest compromís, vostè encara no ens
ha anunciat cap via d’acord en aquest sentit ni cap feina
concreta que ens pugui donar esperances del futur bon
funcionament.
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Podríem parlar d’altres qüestions com els aspectes de
finançament que si em permet reservaré per a la meva segona
intervenció, abans que la Presidència de la mesa em cridi
l’atenció. 

Un altre element són els aspectes sociosanitaris inexistents
als procediments que avui per avui hem pogut veure. Hi havia
un bon organisme que gestionava totes les qüestions
sociosanitàries, que vostè gràcies a una iniciativa del Partit
Popular precisament va reprendre, va acceptar i va posar en
marxa. No sabem quina tasca es fa en aquest sentit, quina
contribució des de l’àmbit sociosanitari hi ha a l’aplicació de la
Llei de dependència i per últim, permeti’m que em queixi d’una
qüestió. Vostè ha anunciat que totes aquestes qüestions les
resoldrà molt (...) la Llei de serveis socials que és la que posarà
ordre en tota aquesta qüestió. Bé, crec que ja van més de deu
conferències que he pogut recollir, de vostè, en diferents
invitacions. Per cert a les quals no he tengut l’oportunitat de ser
convidat i encara aquest parlament, avui per avui no té cap text
de la Llei de serveis socials que farà possible posar ordre en
totes aquestes qüestions. Em resulta, com a mínim, curiós,
estrany, permeti’m que em queixi que una qüestió tan important
com aquesta sigui coneguda pel públic per més de deu
conferències i no pel diputat que li parla, responsable d’aquesta
qüestió pel grup de l’oposició, que l’ha d’ajudar, a vostè, a
funcionar millor en l’àmbit de serveis socials.

Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Té la paraula la Sra. Consellera Josefina
Santiago. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
bon dia a tothom, efectivament hi ha tres punts, li agraesc també
el to utilitzat i el to constructiu que ha utilitzat, pens que
efectivament la política parlamentària ha de ser en aquest sentit.

Vostè es refereix a tot un ball de xifres i supòs que fa
referència, perquè des de la Conselleria d’Afers Socials hem
estat bastant coherents, ... li puc dir les xifres que avui manejam
i veurà vostè que des que estam donant xifres, segurament des
del mes d’octubre de l’any 2007, han anat in crescendo i que, a
més a més, han estat coherents i amb una certa constància. Avui
dia tenim 11.922 solAlicituds, d’aquestes 11.922 solAlicituds
s’han fet ja 6.479 valoracions de les quals 4.200 hi tenen dret,
la resta no, perquè no tenen el grau i el nivell que els correspon
segons la llei per poder rebre qualque tipus de prestacions i
d’aquestes, 1.915 ja tenen qualque tipus de prestació tècnica o
econòmica que es pugui relacionar amb la dependència.

Li diré que 428 són prestacions econòmiques i la resta són
residències o centres d’estades diürnes. Vostè igual es refereix
als temes que han sortit del ministeri que, efectivament, fa unes
estadístiques que ens perjudiquen i que jo li he de dir que si
vostè observa amb deteniment el tipus d’estadístiques que surt
se n’adonarà que un dels problemes que tenen aquestes
estadístiques és que cada comunitat autònoma ha -diguem-
incorporat al Registre estatal de dependència una mica, la
informació, segons li convenia.

Precisament, en relació amb el que vostè deia, nosaltres
tenim un nivell de solAlicituds molt elevat perquè hem picat
totes les solAlicituds i tal vegada haguéssim hagut de tenir la
picardia de tenir una valoració més mediàtica que economicista
perquè fins a l’11 de maig, perdonau, fins a l’11 d’abril del
2008 l’Estat pagava per solAlicitud picada, per solAlicitud que
s’ingressava al sistema estadístic de l’Estat, en concret 250
euros, i a causa de la situació econòmica en què es trobava
aquesta comunitat autònoma es va prioritzar, efectivament, picar
totes les solAlicituds front a altres aspectes com podrien ser
valoracions, dictàmens, per aprofitar que l’Estat pagava aquests
250 euros en relació amb solAlicituds. 

Per tant, sí que va tenir un caràcter economicista, tal vegada
no mediàtic i per això ens hem vist perjudicats en relació amb
les estadístiques, però li he de dir que observi una mica aquestes
estadístiques i veurà que cada comunitat autònoma ha fet una
mica el que ha pogut, o el que ha volgut, i això impedeix que
efectivament puguem fer una comparació adequada perquè si
les dades no es registren d’una mateixa manera difícilment
podem tenir una comparació. Fixi’s, per exemple el País Basc
que té 6.754 solAlicituds, 6.754 valoracions, 6.754 dictàmens i
6.754 grau 3, vull dir, això és que tots els ciutadans s’han posat
d’acord en grau 3 per fer les solAlicituds? Això efectivament és
impossible i és una selecció que fa aquesta comunitat autònoma.
Així, en tenim unes altres. Fins i tot, podem arribar a l’anècdota,
per tractar-ho així, que alguna comunitat autònoma té més
dictàmens fets que solAlicituds. Vull dir que és una estadística
poc comparativa. En aquest sentit, el que li diria és que observi
o faci un estudi de les declaracions que feim com a conselleria
i veurà que som constants i coherents i que van in crescendo.

Una altra de les preguntes que fa, i com bé ha dit vostè
nosaltres no ens amagam, volem ser responsables i som
responsables de la gestió de dependència des de juliol del 2007
i, efectivament nosaltres en aquest moment hem de dir que
arribam a tenir un retard de 45 dies en relació amb el que
marcaria la llei i es una cosa de la qual no ens amagam. Vull dir,
sempre que ens ho demana un periodista, sempre que s’ha hagut
de contestar qualque pregunta parlamentària en comissió o en
ple, ho dic, que no estam arribant i que el nostre objectiu sens
dubte és arribar a finals de desembre del 2008 a aquests sis
mesos i, si és possible, reduir-lo, però han de ser
corresponsables vostès, els del Partit Popular, amb aquest tipus
de gestió, perquè vostès dels catorze, quinze mesos que podem
dur de gestió de la Llei de dependència vostès en varen dur cinc,
vull dir... És clar, no, no, són cinc mesos, de catorze mesos, cinc
mesos són importants.
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No varen preparar cap estructura, nosaltres no vàrem trobar
cap estructura que possibilitàs el desenvolupament de la Llei de
dependència, cosa que, per exemple, no varen fer altres
comunitats autònomes. Andalusia dia 2 de gener ja estava fent
valoracions, dia 2 de gener del 2007 perquè efectivament de  la
Llei de dependència en xerram des del 2005 i vostès sabien que
l’1 de gener del 2007 això seria una realitat i seria un dret
subjectiu. No varen crear les infraestructures suficients com per
poder llançar aquesta llei. De fet, no tenien contractat cap
treballador social per poder fer els PIA, en aquest moment n’hi
ha 28. La responsabilitat que tenim a partir del juliol del 2007,
l’assumim i la feim pública si ens equivocam, però aquí hi ha
una part de responsabilitat seva perquè no varen crear la
infraestructura que possibilitàs un avanç important, hi havia
4.200 valoracions que no estaven fetes el juliol del 2007.

L’altre punt que vostè vol comentar és el tema de la
descentralització. Efectivament -i jo li vaig comentar a comissió
del Parlament, d’Assumptes Socials el 24 d’abril- nosaltres
optam clarament per la descentralització. Amb el que no estic
d’acord amb vostè és que sigui un retard perquè quan hi ha un
retard és en relació amb qualque calendari, digui’m vostè quin
calendari tenim de descentralització de la Llei de dependència,
no n’hi ha cap. La Llei no marca que hagin de ser municipalistes
aquests serveis o aquesta valoració o l’elaboració del PIA. Vull
dir, això és una voluntat dels consells i del Govern, que sigui
descentralitzat, però no hi ha cap retard perquè no hi ha un
calendari previ. Per tant, no es produeix un retard, el que hi ha
és una voluntat política de descentralització.

Tal com li vaig comentar a aquesta comissió política hi ha
tres eixos fonamentals. Un és la descentralització dels PIA, el
compromís efectivament és que al 2009 hi haurà 50 treballadors
socials més als municipis que s’incorporaran a la xarxa
municipal i que possibilitaran fer el Projecte individual
d’atenció a la dependència des dels municipis, aquests 50
treballadors socials seran gràcies al Govern de les Illes Balears
que els descentralitzarà, per tant, hi haurà 50 treballadors més
que donaran suport a la xarxa d’atenció primària. Després, a
més a més, un altre dels temes que li vaig comentar a aquesta
comissió va ser el tema  dels suport als serveis precisament
municipals i que començarem amb els centres d’estades diürnes.
Li vaig comentar que nosaltres ara, si no és aquesta setmana, la
propera sortirà una ordre, una resolució, amb la qual ajudarem
cada un dels municipis que ho vulguin, que tenguin centres
d’estades diürnes, perquè puguem concertar amb ells places per
a la dependència. Això vol dir, per exemple, que si un municipi
té un centre de dia amb 30 places el batlle podrà dir “d’aquestes
30 places, 25 volem que siguin per atenció a la dependència” i,
a canvi, el municipi rebrà 40 euros per dia per plaça d’atenció
a la dependència. 

Per tant, descentralitzam també i facilitam el servei
d’atenció primària que estigui reforçat econòmicament perquè
ara, vostè sap que aquests serveis estan a costa de l’usuari i a
costa del finançament municipal. D’aquesta manera nosaltres
donarem suport als municipis, que podran dedicar aquests
doblers que dedicaven als centres d’estades diürnes a altres
tasques de serveis socials, però, a més, canviam el sistema de
construcció de serveis futurs, com els centres d’estades diürnes.
Vostè sabrà, perquè el seu partit ho feia així, que el centre
d’estades diürnes es pagava normalment durant la legislatura
anterior per Pla 10 o per Pla 20, vull dir els ajuntaments

s’havien d’endeutar per poder crear aquests serveis que són de
caràcter municipalista.

El compromís del Govern és que una vegada signat aquest
conveni amb l’Estat, des dels consorcis sociosanitaris es
construiran els centres, no costarà un duro als municipis,
simplement cediran el terreny o el local i després hi haurà
finançament per plaça/dia del centre de la Llei de dependència.
Per tant, també és una forma de descentralitzar i de donar suport
al sistema municipalista. Per tant, estic d’acord amb vostè, el
model ha de ser descentralitzat, però no hi ha cap retard perquè
no hi ha cap calendari previ pactat.

El protocol, veig que vostè està preocupat pel tema de
protocol, està signat, el compromís és de 52 milions, nosaltres
ara simplement estam pendents de poder liquidar el convenir
anterior de les anteriors residències, que també li vaig comentar
a la passada Comissió d’Assumptes Socials, estam pendents del
cobrament dels 10 milions... Vostè se’n riu, però és així. Estam
pendents..., no podem tenir dos convenis pels mateixos motius
amb la mateixa administració estatal. Per tant, hem de liquidar
l’anterior i estam pendents de liquidació de l’anterior, ens
ingressaran els doblers i, una vegada que ens els ingressin es
considerarà que aquest conveni està liquidat i podrem signar
aquest de 52 milions, on efectivament també li vaig anunciar,
optam per un model descentralitzat perquè el que nosaltres
construïm a través d’aquests 52 milions són centres d’estades
diürnes que és un servei molt municipalista.

Sobre el tema de les residències, el que li puc dir és que hem
arribat a pactes amb cada un dels consells, a Eivissa ja està
transferit, vull dir que ja les està gestionant el consell insular a
través d’un consorci que ha creat de gestió; Menorca, com que
vostès els varem ajudar molt poc amb el tema de residència, la
va construir el mateix Consell Insular de Menorca i per tant, és
una gestió pròpia i a Mallorca, hem establert un acord que a
mesura que s’inauguri la residència, que du 20 mesos de
funcionament, que no tengui cap problema estructural fort, idò
acceptaran aquesta transferència. Per tant, són acords bilaterals
amb cada un dels consells amb la voluntat d’anar cap a aquesta
cessió de..., que és estrany, són vostès que ens han creat aquest
problema perquè... 

Sí, és clar perquè les residències segons la Llei de
transferències eren competència dels consells insulars i vostès
no les varen transferir, vull dir, vostès construeixen i gestionen
aquestes residències a través de la fundació on no hi ha
presència dels consells. Si vostès haguessin aplicat allò que els
corresponia, que és el consorci construeix, una vegada que
construeix la residència se cedeix als respectius consells, ja faria
estona que aquests consells tendrien la gestió de les residències.
Vull dir que vostès ens han creat aquest problema, però
efectivament hi ha solucions, no passa res, no s’alteri, vull dir,
és així.
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En qüestió de tema sociosanitari li he de dir que la comissió
està constituïda, o continua constituïda, i es reuneixen de forma
periòdica. Hi ha dos temes que s’estan ja abordant en aquesta
comissió sociosanitari on hi ha tècnics i polítics de la
Conselleria de Sanitat i de la Conselleria d’Afers Socials. Hem
començat per dos temes, un és l’atenció primerenca, pensam
que és fonamental començar per les bases, s’està ja arribant a
acords d’atenció primerenca i l’altre és el Centre Joan Crespí,
que també creim que és un centre molt específic sociosanitari i
per tant, en tota la seva constitució i en tota la seva posada en
funcionament hi ha estat present la Conselleria de Salut i
efectivament, la Llei de serveis socials.

La Llei de serveis socials és un compromís de pacte, aquesta
llei -jo no sé a quantes conferències se refereix, jo record una
conferència que va ser el Consell de Mallorca que em va
convidar i la vaig donar d’una forma molt explícita- s’ha
treballat, s’ha pactat amb els consells, ara s’està negociant -
diguem- dins el pacte. Jo confii que a 1 de juny o entre 1 i 10 de
juny li pugui, efectivament, fer arribar l’esborrany per arribar a
un acord, si és possible, parlamentari perquè pens que és
fonamental, és una llei molt tècnica que crec que facilitarà molt
l’acord perquè la nostra intenció és que al setembre o a l’octubre
la puguem dur al Parlament i debatre-la com toca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Per fixar posicions el Grup
Parlamentari Mixt té la paraula. Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sra. Consellera, volem començar aquesta intervenció destacant
-i ja ho he fet moltes vegades- la importància de la Llei de la
dependència pel que significa d’extensió dels drets dels
ciutadans i de les ciutadanes dins l’estat del benestar.

La llei parteix de la necessitat de fer davant el repte
d’atendre les necessitats d’aquelles persones que es troben en
situació d’especial vulnerabilitat, i aquest repte, mitjançant
aquesta llei, és assumit pels poders públics i transformat en dret.
Dret de persones a rebre prestacions econòmiques o serveis en
funció del seu grau de dependència.

Entram doncs a l’anàlisi de les actuacions de la Conselleria
d’Afers Socials, Promoció i Immigració en relació amb el
desenvolupament de la Llei de dependència en la nostra
comunitat. Hem revisat les informacions aportades per la Sra.
Consellera en seu parlamentària, així com hem recollit dades
dels mitjans de comunicació i en primer lloc li volem expressar
la nostra satisfacció per la línia de feina seguida, així com pels
resultats provisionals.

Analitzarem bàsicament quatre aspectes. En primer lloc,
valoracions de dependència. Tenim molt present, i vostè ho ha
recordat avui, que en aquesta qüestió es partia de zero. Per tant,
totes les valoracions s’han de fer des d’aquesta premissa. Les
dades aportades a la Comissió d’Assumptes Socials del passat
24 d’abril ens informava que hi havia 11.339 solAlicituds de
valoracions, de les quals 6.200 ja estaven fetes i hi havia 1.900
persones amb el seu corresponent PIA i que rebien qualque
tipus de prestació. Vostè ara mateix ha actualitzat aquestes
dades, per la qual cosa, efectivament, podem observar aquesta
progressió de la qual també parlava, però pensam que per tenir
o per veure clarament què signifiquen aquestes dades s’ha de
tenir present quina és la feina prèvia que s’ha fet en tot això.

En aquest sentit volem destacar quatre qüestions, la
modificació de l’Estatut de la Fundació d’atenció a la
dependència i la creació dels òrgans de valoració, la
incorporació (...) de nous tècnics partint dels 16 que ens vam
trobar el mes de juliol segons vostè va informar, la organització
de cursos de formació i acreditació valoradors i a més la
coordinació d’actuacions amb l’ib-salut. Això pel que fa al tema
de valoracions.

Tema de serveis i recursos socials. Nosaltres valoram
positivament les actuacions de la conselleria per tal de posar
ordre al caramull i al conjunt de recursos socials que hi ha a la
nostra comunitat. Recursos socials de diferents tipus que
inclouen residències, centres de dia, però a més aquests són de
diferents tipus, uns són de caràcter públic vinculats a
administracions variades, municipis, consells, també Govern,
altres són de caràcter privat vinculats a entitats sense ànim de
lucre de molt divers caire. Pensam que és important i vostè ho
ha remarcat a una de les comissions el procés d’adequació a la
llei que es du a terme per part d’alguns d’aquests centres que no
estaven realment adaptats al que estava establert. També
pensam que són bones les negociacions per concertació de
places que es duen a terme, mitjançant- i volem destacar això-
un contacte permanent -i nosaltres pensam que fructífer- amb
els diferents organismes locals tan municipals com de consells.

Per tant, tot aquest procés legalització -si fa falta-,
planificació -en un sentit descentralitzat com vostè ha assenyalat
i al qual nosaltres també donam suport- i concertació. Aquestes
tres qüestions, pensam que permetran la viabilitat de totes les
infraestructures que ara tenim, l’optimització del seu
aprofitament social i per tant, la consecució dels objectius de
l’aplicació de la Llei de dependència.

Valoram així mateix aquest esforç descentralitzador dels
municipis, sobretot en un sentit que vostè ha remarcat i que és
el reforçament de la xarxa d’atenció primària dels serveis
municipals. Volem destacar també -i ens hi identificam- amb
una afirmació que vostè va fer en el sentit de quin és el model,
vostè va dir en una ocasió que el nostre model -i nosaltres ho
compartim- és de servei i ajuda a domicili, centres d’estades
diürnes i residència de caràcter comarcal. 

Tema de finançament. Som conscients que el futur i l’èxit
d’aquesta llei dependrà de tenir un bon finançament que
cobreixi les necessitats. Vostè ha comentat avui, ha confirmat,
aquest conveni amb el Govern central. Nosaltres anàvem a
demanar-li si efectivament les previsions que hi ha de signatura
de cara al mes de juny o juliol es podrien complir i sàpiga que
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nosaltres estarem sempre al seu costat per tot el que suposi
demanar més finançament per a la possible o per a la millor
aplicació d’aquesta llei.

Volem tancar aquesta intervenció amb alguna referència a
Eivissa i a Formentera. En concret volem parlar de tres
qüestions. En primer lloc ens preocupa el retard del procés de
valoracions a les Pitiüses motivat -i això ha sortit en premsa i ho
ha reconegut vostè mateixa-, entre altres qüestions, per la manca
de treballadors socials.

A data de 22 d’abril teníem informació que hi havia unes
700 solAlicituds de valoració, i voldríem veure si ens podria
actualitzar aquestes dades pel que fa a recursos humans,
solAlicituds de valoracions, valoracions efectuades, persones que
ja disposen de PIA o persones que reben qualque tipus de
prestació.

Segona qüestió, vostè va anunciar que es crearia tota una
xarxa de centres de dia a les Pitiüses. Sabem que això es fa en
colAlaboració amb el consell insular, i voldríem veure si ens pot
ampliar un poc com quedaria aquest mapa de centres de dia.

I finalment una referència a les residències, que vàrem tenir
aquí ocasió de parlar-ne molt, residències de Sant Jordi i Sant
Antoni; avui surt una notícia que jo crec que és un bon exercici
de manca d’autocrítica per part de l’anterior govern del PP al
consell insular i també al Govern, en què es planteja una sèrie
de problemes en relació, en concret, a la residència de Sant
Antoni. Voldríem saber si es mantenen les previsions per a
aquests dos centres i si hi ha alguna informació que pugui
aportar al respecte.

En resum -i ja acabo, Sra. Consellera- li agraïm que ens
contesti aquestes preguntes, si és possible, i sí que volem que
sàpiga que té el nostre suport a la seva política de
desenvolupament de la Llei de dependència, que pensam que es
caracteritza per tres qüestions: una empenta important des del
principi de legislatura, una planificació adequada i, el que és
molt important, l’optimització dels recursos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, l’atenció
a les persones en situació de dependència i la promoció de la
seva autonomia personal constitueixen uns dels principals reptes
de la política social dels països desenvolupats. El repte no és
altre que atendre les necessitats d’aquelles persones que
requereixen suport per desenvolupar les activitats essencials de
la seva vida diària i poder exercir plenament els seus drets de
ciutadania.

Aquest repte sobretot s’ha concretat a nivell de l’Estat
espanyol en l’anomenada Llei de la dependència. El nostre grup,
tot i que compartim molts dels objectius i moltes de les vies
fixades en aquesta llei de dependència, també vol aprofitar
l’ocasió per denunciar el que considera una clara invasió
competencial per part de l’Estat de les competències de la
comunitat autònoma en aquesta matèria d’afers socials. És un
tema que com a mínim volem que consti en el Diari de
Sessions.

Bé, el debat que ens ocupa avui és el desenvolupament i
l’aplicació d’aquesta llei de dependència a les Illes Balears.
Pensam que és evident, i així ho han manifestat els portaveus
que ens han precedit en l’ús de la paraula, que la primera feina
que s’ha de fer per desenvolupar aquesta llei de dependència és
la valoració de les peticions d’acolliment a aquesta nova
regulació de la dependència, que va iniciar els seus efectes l’any
2007. És evident, i la consellera així ho ha posat de manifest,
que el nou govern ha afrontat aquesta qüestió i ha posat en
marxa els mitjans necessaris per procedir a una ràpida valoració
de les peticions de dependència.

Nosaltres no és que estiguem obsessionats amb el passat,
però sí que val la pena deixar constància, quan parlam de
possibles retards en aquestes valoracions, que el juliol del 2007
hi havia 4.200 solAlicituds fetes i que no existien ni l’òrgan, ni
el personal, ni els mitjans necessaris per procedir a aquesta
valoració. Nosaltres entenem que el Partit Popular, que està a
l’oposició, evidentment ha de demanar una gran eficiència o
optimització dels recursos al Govern, però és evident que estam
en una nova situació, una llei de dependència que és un procés
que s’anirà desenvolupant i s’anirà omplint de contingut amb el
pas del temps, i que determinades coses evidentment no es
poden fer d’un dia per l’altre perquè aquesta llei té unes
pretensions molt grans, i que evidentment l’Administració les
ha d’anar recollint i posant a l’abast dels ciutadans poc a poc
d’acord amb les seves capacitats.

Per tant és evident que, com ha fet la consellera, a nivell de
valoració hi ha un cert retard, però també és evident que
existeixen els òrgans, que hi ha els treballadors, que s’han posat
en marxa les línies de coordinació amb altres administracions
perquè aquesta valoració cada vegada es faci de manera més
ràpida i de manera més eficient, i de fet els nombres que s’han
utilitzat i que s’han ja esmentat així ho vénen a demostrar.

Una segona qüestió: el tema dels recursos i les prestacions.
És evident que també en aquesta qüestió s’està fent una
important feina per part de la conselleria. Primer de tot a través
de la signatura d’aquest protocol amb l’Estat, que evidentment
ens ha de permetre tenir el finançament per posar en marxa els
recursos i les prestacions necessàries per als dependents; i
també, una altra línia important, a través de la colAlaboració i la
concertació, sobretot amb el món local i amb els ajuntaments,
perquè hi hagi prestacions i recursos en aquest nivell local. 
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Per tant hi ha tot un compromís i tota una feina feta per part
de la conselleria que des del nostre grup parlamentari
consideram adequats i que valoram molt positivament. 

És evident que aquí han sortit altres qüestions: també ens
consta que la conselleria està fent una feina important amb la
Llei de serveis socials, encara no ha entrat en aquest parlament
però jo crec que no ens torbarem gaire en el temps per tenir el
projecte de llei aprovat en Consell de Govern i remès a aquesta
seu parlamentària. Per tant també en aquesta qüestió es fa feina
i, així ho volem manifestar, la conselleria tendrà el suport del
nostre grup parlamentari.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
Sra. Consellera, per a nosaltres -ja ho hem manifestat en
diverses ocasions quan ha sortit el tema d’aquesta llei-
l’anomenada Llei de la dependència és una llei d’importància
capital i suposa una de les fites més importants, pensam, de la
legislatura anterior, la legislatura estatal anterior, i nosaltres
pensam que amb mesures com aquesta, aquesta va ser una
legislatura d’avanços importants de signe progressista que
voldríem veure continuar a l’actual legislatura estatal. Suposa
una ampliació del reconeixement de drets, rebre assistència per
part de les persones en situació de dependència, i suposa, per
tant, estendre l’estat de benestar; de la mateixa manera que hi ha
l’obligació de les administracions de tenir un servei d’educació
i de sanitat públiques, també hi ha l’obligació ara, a partir d’ara,
d’atendre les persones en situació de dependència. 

El que ens ocupa ara en aquest debat és la situació a les Illes
Balears i l’aplicació d’aquesta llei de dependència a les Illes
Balears. Jo crec que en aquest cas no es pot fer cap anàlisi que
no tengui en consideració dos factors, com a mínim, principals.
El primer de tots és el punt de partida a inici de legislatura; a
inici de legislatura no s’havia començat a aplicar la Llei de
dependència; és veritat que només feia tres o quatre o cinc
mesos, crec, d’ençà que s’havia aprovat la Llei de dependència,
però també és veritat que altres comunitats autònomes ja havien
avançat, i en el nostre cas ni tan sols no teníem el procés de
valoració començat, ni tan sols no hi havia creat l’òrgan
encarregat de fer les valoracions de les persones que
solAlicitaven rebre atenció per ser dependents. 

I també l’altre factor que s’ha de tenir en compte sense
dubtes són les mancances econòmiques que afronta amb
caràcter general la comunitat autònoma. Jo crec que aquest és
un tema en el qual no fa falta insistir; el mal finançament que
pateix aquesta comunitat autònoma, la pèssima herència rebuda
de la gestió de l’etapa anterior són fets que condicionen, com no
pot ser d’una altra manera, qualsevol actuació de l’administració
autonòmica que necessiti recursos de manera important, com és
el cas d’aquesta llei de dependència.

Tot això no lleva, lògicament, que s’ha de complir la llei, i
en aquest sentit des del nostre grup instam la Conselleria
d’Afers Socials a fer tots els esforços perquè la llei es
compleixi, i que es compleixi amb la màxima celeritat i que
això sigui una prioritat. L’instam des del coneixement que
tenim, tant per les intervencions que hi ha hagut en comissió
com per la intervenció que hi ha hagut avui en el plenari per part
de la consellera, que la conselleria fa un gran esforç i, allò més
important, que, l’esforç, el fa en la bona direcció. Jo crec que les
xifres que se’ns han donat avui, aquestes xifres que diuen que
de prop de 12.000 solAlicituds aproximadament la meitat ja s’ha
fet la primera valoració i es pot parlar d’uns 2.000 casos en què
ja es rep alguna prestació, fan palès que efectivament hi ha
hagut un esforç important, i si bé és obvi que l’objectiu ha de
ser que totes les solAlicituds es puguin atendre de manera ràpida
en els terminis que marca la llei, nosaltres pensam que aquest
camí que es du ara serà el camí que ens dugui a complir aquest
objectiu en un temps ràpid.

En aquest sentit nosaltres apreciam tot allò que ja s’ha
explicar i no fa falta que repeteixi: que s’hagi ja creat l’òrgan de
valoració, que es va fer immediatament quan va entrar el nou
equip. Que s’hagi avançat en la dotació de personal, en la qual
òbviament hi havia moltes mancances, i també que s’hagi
avançat en la formació d’aquest personal; és una tasca nova,
aquesta tasca de les valoracions i dels programes individuals,
per tant era important que hi hagués nou personal i que es
formàs nou personal. Que s’hagin obtengut nous recursos, en
aquest sentit valoram molt positivament aquests acords
d’inversió amb l’Estat i també valoram aquest desbloqueig del
pagament del conveni anterior, del conveni que està pendent
encara que s’acabi el seu pagament; valoram que s’hagi
desbloquejat i que properament ja estigui liquidat i que a partir
d’aquí puguem passar a nous compromisos d’inversió amb
l’Estat. Valoram la construcció de nous equipaments, que
tampoc no repetiré. I valoram també, perquè això és una tasca
molt important, la coordinació en la qual s’ha avançat amb els
consells insulars i amb els ajuntaments, perquè aquesta és una
tasca que, com se sap i com ha sortit en el debat, està repartida
entre les distintes instàncies administratives.

Per tant per part nostra repetir que el que ha de fer la
conselleria és continuar per aquest camí, que va en el camí de
fer una bona aplicació i un bon compliment de la Llei de
dependència, i en aquest sentit també el nostre suport a la tasca
que es fa des del Govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, Sra. Consellera, he de
dir-li que crec que estam d’enhorabona, i vostè crec que té una
part important en això, perquè des que hi ha hagut aquest canvi
de govern el Partit Popular i el seu portaveu han sofert un canvi
que jo diria espectacular en relació a aquesta llei de
dependència. Efectivament, han passat d’una actitud
absolutament reticent enfront d’aquesta llei, del poc interès en
l’aplicació, i fins i tot de qualque manera desprestigiar-la amb
determinats comentaris, com que era una qüestió una mica de
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propaganda del Sr. Zapatero. Com li deia, han passat d’aquesta
actitud a una actitud de defensa aferrissada d’aquesta llei per
part del Grup Popular. Per tant jo m’alegr d’aquest interès que
ens demostra el Partit Popular.

Jo, que som una persona absolutament convençuda de la
importància d’aquesta llei, que jo crec que és comparable a les
grans lleis que ha duit a terme o ha aprovat, juntament amb
altres grups, el Partit Socialista, com pot ser la Llei d’educació
o la Llei de sanitat, com li deia m’alegr que el Partit Popular es
posi al costat del Govern i tengui interès per aquesta llei, com
demostra el fet que vostè pràcticament en un mes ens ha vengut
donant notícies de com van les solAlicituds, com van els PIA i
com van les prestacions. Jo tenc aquí tota una sèrie de dades que
diria que setmana a setmana han anat augmentant, i tot això,
entre altres coses, evidentment, ho sabem per l’interès que té
darrerament el Partit Popular, darrerament. Supòs també que
deuen estar penedits de la seva actitud de l’anterior legislatura.

I és cert que el Partit Popular va fer residències durant l’altra
legislatura, però no és menys cert que jo crec que es varen fer
sense planificació, o planificant en funció de determinats
interessos, que no entrarem aquí ara a dir quins són. I encara
que al nostre entendre el model de residències no sigui el millor,
tot i que entenem que n’hi ha d’haver, en aquests moments
tenim aquestes infraestructures i per tant les tenim, les teníem.
El que passa és que vostè les ha hagut de posar en
funcionament, ja que moltes d’elles, com tots sabem, patien
greus deficiències, encara que estaven inaugurades i hi havia
hagut una foto, però en realitat s’havia fet la construcció però el
que ve darrere, com era preveure el manteniment o
determinades qüestions de seguretat o determinades qüestions
de permisos, no estava resolt. Basta recordar, sense anar més
enfora, la residència Joan Crespí i l’escàndol que va provocar.

Crec que és bo -vostè ho ha dit- que els esforços vagin
dirigits a comptar amb centres de dia a tots els municipis. La
gent gran i les seves famílies, mentre sia possible, crec que
majoritàriament opten per aquest recurs abans que per una
residència, que és necessària en determinats casos però mentre
hi hagi centre de dia jo crec que aquest és un recurs important,
i que és escàs, molt escàs, encara a la nostra comunitat. 

M’agradaria també dir-li, Sra. Consellera, que no s’oblidi de
Palma, perquè si és cert que es varen fer residències a molts de
municipi, Palma va quedar en certa manera oblidada, i sí que
Palma té una deficiència en residències i per suposat també en
places a centres de dia, en places diürnes.

Sra. Santiago, és important també, al meu entendre, el tema
del temps. Les persones grans el que no tenen és això, temps;
per tant, tot i que la llei preveu uns determinats mesos perquè es
pugui fer el procés, jo li demanaria, l’animaria, que intentàs de
qualque manera reduir aquest procés, perquè al meu entendre
crec que és molt llarg. Crec que hem de fer el possible perquè
es pugui donar resposta molt més ràpidament quan hi ha una
solAlicitud, sobretot quan és una solAlicitud d’un gran dependent.

L’objecte, pareix, d’aquesta interpelAlació, o almanco així ho
tenia entès, era per les notícies aparegudes als diaris sobre la
diferència de valoracions que es donaven en aquests mitjans de
comunicació i els que vostè ens donava aquí en el Parlament.
Evidentment jo no tenc cap dubte ni un que les dades que vostè
dóna al Parlament són exactament les correctes. Per tant vostè
ens ha enviat a tots els grups polítics una explicació del que
havia passat i jo ho he d’acceptar perquè a més estic
absolutament convençuda que això és així i a més -vostè ja ens
ho ha dit- canvien el sistema d’enviar aquestes dades a Madrid
i per tant supòs que a partir d’aquí no hi haurà més problemes.

De totes maneres jo li he de donar l’enhorabona perquè -crec
que s’ha dit aquí per part de diferents portaveus- venim d’on
venim, crec que això s’ha de tenir en compte, venim d’on
venim, on es varen trobar 4.000 solAlicituds damunt una taula
sense cap tipus de previsió i no sé si intenció de fer qualque
cosa amb aquestes solAlicituds, crec que s’ha fet un llarg camí.
Moltes vegades el representant o el portaveu del Partit Popular
diu que només varen tenir cinc mesos en aplicació de la llei, i és
cert, però també és cert que comunitats, com per exemple la
comunitat autònoma d’Andalusia, des de feia molts de mesos
abans tenien contractats valoradors, tenien equips i tenien tota
aquesta preparació perquè pogués entrar en funcionament el dia
que realment entràs la llei, i així tenien tot aquest camí fet.
Nosaltres l’hem hagut de fer perquè valoracions zero en el mes
de juliol del 2007.

Molt ràpidament, també, perquè crec que també...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Rado, per favor.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, només un moment. Volia recordar que quan es parla de
transferències als consells, i ho vull comentar perquè és un tema
que jo vaig dur molt directament, efectivament el tema de
residències és un tema competència dels consells insulars;
l’anterior legislatura es va fer un consorci, aquest consorci que
jo sempre vaig dir que era treure competències als ajuntaments,
perquè aquest consorci, que tenia per cert el domicili a la plaça
Drassanes i era la presidenta en aquells moments l’anterior
consellera, aquest consorci va fer aquestes residències que ara
tenim, però en cap moment no es va plantejar efectivament
traspassar-les als consells insulars. Per tant m’estranya que avui
el Partit Popular ens reclami aquestes transferències, que jo estic
segura que vostès les faran en el moment que sigui oportú i en
el moment que hi hagi un consens entre les dues
administracions.
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Per tant, Sra. Consellera, ànim i endavant, que jo crec que
anam pel bon camí. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rado. Sr. Serra...

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President, sempre és un plaer tenir-lo a vostè
presidint aquesta cambra, com en altres èpoques, i consti que
m’he ajustat al temps.

Bé, crec que ja està bé de queixes d’allò anterior, és a dir, jo
crec que faltam a la veritat quan deim certes coses. Si
precisament el Partit Popular va votar a favor de la Llei de
dependència, hi va votar a favor; el problema era que no
estàvem d’acord en com estava previst aplicar-la i dubtàvem
molt d’una qüestió que s’està constatant cada dia, que no és
altra que la dotació econòmica que té i, si no, pregunt a la Sra.
Consellera: vingui aquí i digui que vostè té suficients doblers
per atendre la Llei de dependència al cent per cent. Mai, no els
té. I aquesta era la queixa del Partit Popular, ratificada pel que
m’està dient la Sra. Consellera.

Per tant no era un problema de llei, era un problema
d’aplicació de la llei, i es constata dia a dia que no és, sense cap
dubte, l’adequada, i si alguna qüestió..., vostès em diuen que el
Partit Popular va tenir cinc mesos d’aplicació de la llei. Sí!, amb
un retard de cinc mesos, perdó, de quatre i mig, de lliurament
del barem per part de l’Estat. Diguin-me vostès com començam
a fer valoracions sense tenim el barem de l’Estat que ha de dir
com s’han de fer les valoracions, que curiosament es va publicar
el 20 d’abril, el 20 d’abril. Diguin-me vostès com havíem de fer
les valoracions. Curiosament em diuen una dada important: la
comunitat d’Andalusia ja havia començat a fer valoracions, oh!,
curiosament una comunitat autònoma que té a veure, que té el
mateix color polític que l’Estat, què curiós que tengués el barem
dos mesos abans!, què curiós que tengués un esborrany de
barem dos mesos abans! I què curiós que coincidís allò que
varen començar a fer -deien- de manera aleatòria, curiosament,
que coincidís amb el que va ser posteriorment publicat el dia 20
d’abril. I permetin-me que me malpensi de certes coincidències
que sobten a comunitats autònomes com aquesta, que va ser
ofegada sistemàticament pel govern d’en Zapatero amb un
conveni signat pel govern anterior al del Sr. Rodríguez
Zapatero, de residències, que no es voler pagar, i que dos mesos
després, oh!, curiosament també, aquesta comunitat autònoma,
amb un color polític diferent, sí va poder aconseguir gestionar.

Permeti’m que..., li reconec tota la seva capacitat de gestió,
no n’hi vull llevar ni una bona mica, però permeti’m també que
dubti de la bona voluntat en aquest cas, perquè va ser una
qüestió sistemàtica a tota la resta de convenis d’aquesta
comunitat autònoma. Quina situació més diferent tendríem avui
de finançament d’aquesta comunitat autònoma si s’haguessin
cobrat tots els convenis que teníem en aquell moment, quasi
1.000 milions d’euros penjats, literalment penjats per l’Estat per
ofegar aquesta comunitat autònoma. Situació diferent tendríem
si s’hagués fet cas en això i en una altra qüestió, i és que el 3%
d’augment de població que havia de fer possible un major
finançament d’educació i salut tampoc no es va respectar, oh!,

curiosament amb una comunitat autònoma com la del Partit
Popular.

Altres qüestions. Sra. Consellera, s’ha plantejat mai no
seguir, no introduir les dades com pertoca?, perquè vostè em diu
que ha seguit un caràcter economicista. Si no hagués tengut
l’incentiu dels 250 euros per introduir, s’hagués plantejat si de
cas una altra cosa?, perquè em diu que és un mèrit haver
introduït les solAlicituds. Crec que és un deure, crec que és un
deure.

Em parla també de les dades de solAlicituds, i curiosament
arribam a la conclusió que aquells que tenen una prestació
tècnica coincideix, gairebé i no amb molta diferència, amb les
places de residència que existeixen actualment i que venien ja
dels serveis públics. No sé si una vegada més és una curiositat,
o si una vegada més és una qüestió a tractar i a ampliar.

També, per altra banda, crec que és important reprendre els
tres aspectes fonamentals que dèiem abans, i li vull recordar que
eren, primer, el compliment de la llei; pensam que no ens
podem excusar en l’equip anterior i que vostè el que ha de fer és
complir la llei i no estar per damunt dels 30 dies ni en
assignació de la dependència i en assignació del PIA. Això és
l’objectiu i encara aquí, tant a comissió com a ple, esperam en
quina data vostè es comprometi, i de quina manera i amb quins
mitjans vostè es compromet a complir la llei; no li deman més,
li deman complir la llei. La Sra. Rado és més exigent i li diu que
a més a més faci el possible per avançar-ho tant com sigui
necessari i fins i tot adient perquè puguin ser ateses les persones
en un dret com tenen actualment. Avui no ho aconseguim,
constatam que aquesta comunitat autònoma no compleix la llei
en aquesta qüestió. És un fet que vostè mateixa reconeix i
entenc que no tengui cap rubor, però entengui que a nosaltres
ens preocupa i que estic convençut que ho compartim amb
vostè. L’objectiu és aquest, i constatam que avui no és així.

A dia d’avui vostè tendrà els protocols que vulgui, però no
m’ha dit encara quin pla d’infraestructures tendrà, quan, com,
quins recursos i amb quines necessitats pensa complir. No ho
sabem, no ha dit de quina manera els ciutadans de les Illes
Balears podran optar a un recurs per damunt d’aquells que ja
estan presents aquí. I ja m’hagués agradat, ja ens hagués agradat
a nosaltres rebre, en aquesta comunitat autònoma, els recursos,
amb totes les deficiències que vostè vulgui, com tenen totes les
obres, inclosa ca nostra mateixa si estigués en obres; ja ens
hagués agradat arribar aquí perquè aquí no hi havia ni una sola
infraestructura. L’anterior tenia 5 anys i la de més enllà tenia 25
anys, gairebé, d’existència. És ben curiós també que ens
continuem queixant d’infraestructures anteriors quan va rebre
vostè 10 recursos especialitzats i altres 10 de genèrics que no va
tenir oportunitat de rebre l’equip anterior. Vostè avui pot donar
resposta gràcies a la gestió del Partit Popular, amb totes les
dificultats i tots els defectes que vulgui tenir.
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Tercera qüestió i final, amb el permís del president de la
Mesa, que és el tema del finançament. Miri, li podria dir fins a
una, dues, tres, sis, set, quinze..., divuit tasques diferents que
encomana el procediment que vostè intenta pactar amb els
ajuntaments, tasques que encomana directes als ajuntaments per
fer feina, sense cap dotació econòmica. Em parla de 50
treballadors socials per fer valoracions i per fer altres qüestions
d’aquest tipus, però hi ha tota una càrrega administrativa que
vostès avui per avui no estan contemplant. A part d’altres
qüestions eminentment importants, com que per avui és que
encara no tenim un catàleg de serveis. Permetin-me que els
digui que com a problema de planificació avui per avui no
coneixen..., l’atenció primària no coneix un catàleg de serveis,
dit per ells mateixos, i si m’equivoc li agrairia que em rectificàs
perquè els mateixos ajuntaments, en totes les reunions que
nosaltres hem estat capaços de fer i en escrits que vostè té
entregats a la seva conselleria i a l’IMAS, li reconeixen que no
existeix un catàleg de serveis i que hi ha una preocupació més
que important en una qüestió fonamental com és el servei
d’atenció domiciliària. 

Vostè em pot assegurar que el 2009 continuarem rebent el
finançament de l’Estat per aquesta qüestió? Com ho pensa
solucionar en cas que no sigui així i si això queda inclòs de la
Llei de dependència. És una preocupació que pensam que també
ha d’estar aquí. Com es pensen finançar aquestes càrregues
extres per part de les administracions locals i si ha suficiència
econòmica en el que li facilita l’Estat. Són qüestions que
tampoc no ens ha resolt i que pensam especialment importants.
I la Sra. Rado...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President, just una darrera frase, si m’ho
permet. La Sra. Rado deia que tenen notícies molt sovint;
nosaltres també; miri, li podria facilitar una notícia: “El Govern
crearà 1.113 places de residències”, incomplit; “El Govern
habilitarà de 30 a 49 centres de dia en aquesta legislatura”, de
moment no en tenim cap notícia. “20 d’aquests a Palma”, no
sabem encara a on. Em parlen de serveis i aquí, en el conveni
amb l’Estat, veim que no hi ha ni un sol euro de dotació
econòmica a teleassistència ni ajuda a domicili.

Són qüestions preocupants que estan damunt la taula, que li
demanam que resolguin, i li puc assegurar que ens tendrà al seu
costat sempre que hi hagi la bona voluntat, el bon fer perquè
això tiri endavant.

Gràcies, Sr. President i gràcies per la generositat dels tres
minuts que m’ha donat de més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, en principi agrair a tots els
portaveus dels grups que ens han donat suport i ànims per
implementar una llei que és molt ambiciosa i que segurament en
quatre o cinc anys veurem els resultats reals d’aquesta
implementació que canviarà, segurament, la visió dels serveis
socials.

Efectivament, Sra. Suárez, temes que no els vàrem posar a
partir de setembre, perdó, a partir de juliol del mes d’agost, com
la modificació de l’estatut per a la fundació; la comissió tècnica
de valoració; els cursos d’homologació; la contractació,
etcètera, eren estructures bàsiques per poder (...) aquesta llei i
que, efectivament, podrien haver estat creats i aquests cinc
mesos ens els haguéssim estalviat.

Amb això, Sr. Serra, li he de dir que, efectivament, tot i que
és ver que el barem va ser publicat l’abril, estava negociat a la
comissió entre Madrid i les comunitats autònomes des de feia
mesos i que totes les comunitats autònomes eren coneixedores
i tenien el document d’aquest barem, vull dir que hi havia una
voluntat política per part de determinades comunitats
autònomes, que eren socialistes, que això funcionàs, i altres
comunitats autònomes que estaven lligades al Partit Popular -
que varen boicotejar fins que es va posar en funcionament el
nou govern del Sr. Zapatero, vull dir en tot cas les eleccions
generals, que ja va ser una realitat que es va boicotejar- i varen
coincidir totes les comunitats autònomes amb un retard
considerable les del Partit Popular i, en canvi, les del PSOE
varen posar estructura suficient perquè, efectivament, a partir
d’1 de gener això pogués tenir un impuls important.

Li he de dir que, efectivament, nosaltres, seguim contestant
a la Sra. Suárez, en aquests moments a Eivissa tenim dos
valoradors i tres PIA i és de l’illa que tenim la valoració,
diguem, més actualitzada, ja estam valorant el mes d’abril, però
tenim un cert retard amb els temes dels PIA. Hi ha 813
solAlicituds i ja hem fet 746 valoracions d’aquestes solAlicituds,
de les quals 231 no tenen dret encara a rebre prestació
econòmica.

En relació amb la residència de Sant Antoni, efectivament,
tenim problemes de negociació amb l’empresa; així com Sant
Jordi estan ja en un parell de mesos, nosaltres confiam que el
juliol es faci la finalització d’obra i puguem començar a posar
en funcionament la residència, amb Sant Antoni tenim
problemes amb l’empresa. Tenim un problema de caràcter
administratiu, aquesta residència va sortir per 6.871.000 euros,
al cap d’un mes ja la pròpia empresa constructora demanava 2
milions més, aquests 2 milions se’ls varen donar amb dos
modificats i ara vol un tercer modificat d’1,5 milions, i un tercer
modificat, segons el Consell Consultiu, no està subjecte a la
legislació. Per tant, tenim un problema que efectivament aquest
modificat el poguéssim resoldre per una altra via i estam cercant
la fórmula, però he de dir que l’empresa està molt poc disposada
a negociar que no sigui un modificat o una altra figura jurídica.
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Després, en la qüestió de les inversions les previsions és que
nosaltres construïm a Eivissa o adaptem entre sis o set centres
d’estades diürnes, i amb els actuals la veritat és que l’illa
d’Eivissa quedaria perfectament coberta amb centres d’estades
diürnes, perquè n’hi hauria una a cada municipi i a segons quins
municipis més grans n’hi podria haver dos. I després el model
d’una residència comarcal, el nostre model és que la proximitat
al domicili sigui la que doni el caràcter de servei i que la
residència sigui el darrer extrem que s’apliqui.

En resposta al Sr. Melià, agrair-li el suport; estic d’acord
amb vostè que és una llei molt ambiciosa; administrativament
complexa, perquè la pròpia llei té moltes previsions i ja preveu
que la solAlicitud s’ha de donar en sis mesos, la resposta
definitiva, perquè preveu la complexitat, però que, efectivament,
com deia abans, en quatre o cinc anys es coneixerà l’impacte
social d’aquesta llei, igual que va ser en sanitat o igual que va
ser en educació que va ser al cap dels anys. De totes formes, pot
estar convençut que a la conselleria totes les energies i els
recursos econòmics i personals intentarem facilitar aquesta llei
al màxim.

Al Sr. Llauger, contestar en els mateixos termes que al Sr.
Melià, agrair-li el suport. Explicar-li també que és molt
ambiciosa aquesta llei, com he dit abans, i és complexa
administrativa; vull dir, comença amb una solAlicitud, hi ha dues
resolucions administratives per enmig, amb la qual cosa s’ha de
donar temps que es puguin contestar aquestes dues resolucions
administratives, i és complexa en la seva gestió, però que,
efectivament, tots els recursos nostres aniran encaminats que es
pugui posar en marxa aquesta llei.

Recursos que de vegades reclama el Partit Popular, però jo
li he de dir, en contestació a una pregunta que va fer a la
comissió, que efectivament vostès sempre s’han queixat de
l’Estat; no seré jo, com a consellera d’Afers Socials, que digui
mai que els recursos que em donen són suficients, jo, si he de
defensar els serveis socials, sempre reclamaré més al conseller
d’Economia i a Madrid i a Europa si fes falta, no seré jo que
digui que són suficients els serveis socials, per tant amb això a
mi no m’agafarà. Però li he de dir que a vostès els sobraven,
vostès varen ficar 2 milions d’ajudes econòmiques individuals
i a famílies al Palma Arena, i no es varen tornar, no, no, no, ho
he demanat i no hi ha cap document de tornada. Per tant, és ver
que fa falta, però a segons quins governs els sobren per a segons
quines coses.

A la Sra. Rado, agrair-li els ànims que ens ha donat.
Efectivament, estic d’acord amb vostè que aquesta llei és tan
important com sanitat i educació universal; no hem de dir, o jo
no hi estic d’acord, que és la quarta pota, és un filament de la
quarta pota, hem de desenvolupar molt altres serveis socials que
també es diuen de caràcter universal, però sens dubte és molt
important i insistesc que se’n adonaran d’aquí un parell d’anys.

Li he de dir que, efectivament, les residències, que jo ja li he
reconegut diverses vegades al Sr. Serra, però es veu que
l’autoestima necessita recordar-li una altra vegada; li torn
reconèixer que les residències, efectivament, les varen fer
vostès, i són necessàries i útils; però li he dir, estic d’acord amb
vostè, sense cap planificació, totes eren del Partit Popular, quina
casualitat; Santanyí, Partit Popular; Pollença, Partit Popular;
Montuïri, Partit Popular; Marratxí, Partit Popular; Calvià, Partit

Popular; Capdepera, Partit Popular; Sant Joan, Partit Popular;
Manacor, Partit Popular; Inca, Partit Popular, tots batles, vostè
em va dir a la comissió que no, que no havia solAlicitat; doncs
miri, municipi d’Alcúdia, UM, dues, amb uns informes tècnics,
negativo, ...

(S’escolta una veu de fons que diu: va renunciar)

... no, no va renunciar. Municipi de Sant Llorenç,
Independents, informe tècnic negatiu, es veu que la planificació
depenia una mica del color polític del batle i no de les
necessitats. I tenim una zona com Sant Joan, que té tres
residències properes; per exemple, vostè denega o denegaren
Alcúdia perquè hi havia una carretera devora; vagi vostè a
Pollença i veurà que la sortida de la residència passa
necessàriament per l’autopista; o se’n vagi a Son Llebre, que
està ficat a una urbanització que no és urbanització, que ni hi ha
aigua, ni hi ha llum ni hi ha res, per tant la planificació responia
més a criteris polítics que a criteris de població, de polítiques
d’envelliment o de necessitats d’envelliment, etcètera.

Al Sr. Serra li he anat contestant. Vostè em diu que com
hem ficat nosaltres les dades; doncs Madrid no tenia un criteri
clar i nosaltres vàrem optar per poder ficar totes les solAlicituds
de cop per poder cobrar aquests 250 euros, (...) que és
economicista, que és poc mediàtic, però acomplim la legalitat,
no és que incomplíssim, cap irregularitat, simplement vàrem
valorar que en aquest moment era adient. Ara l’hem modificat,
perquè a partir d’ara ja es cobra durant tot el procés, durant les
valoracions i des de fa un mes estam ja ficant temes de
valoracions. Això ens suposarà que, segurament, les dades de
l’Estat coincidiran amb les nostres d’aquí dos o tres mesos,
perquè hi haurà un temps, però ha tengut un caràcter -és ver-
economicista, però nosaltres vàrem valorar en aquell moment
que era important donada la situació de la comunitat autònoma.

Vostè es queixa, diu que, tot i que li reconec que,
efectivament, les residències varen ser fruit del govern del Partit
Popular, vostè es queixa que no hi havia res, però jo li dic que
en aquesta comunitat autònoma, menys quatre anys, va governar
el Partit Popular i els serveis socials són competència des de
l’aprovació de l’Estatut, exclusiva de les comunitats autònomes;
vostès dels serveis socials se’n varen despreocupar durant
moltes de les seves legislatures, durant moltes de les seves
legislatures, els primers centres de dia es fan amb el pacte de
progrés, els primers centres de dia es fan amb el pacte de
progrés -sí, el primer centre de dia ..., a Felanitx que és la
darrera residència pública inaugurada ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Consellera, per favor.
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LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

... Felanitx, que és la darrera residència pública, és un pacte
de govern del Partit Socialista, quan (...).

Miri, jo duc molts anys en serveis socials, em sé tota la
història, vull dir que això, el que li dic, és absolutament d’acord.

I amb el tema dels ajuntaments, efectivament, nosaltres
apostam per una descentralització. No es faran les valoracions,
les valoracions seran dels consells insulars quan s’hagin
transferit, quan s’hagi elaborat ja el decret de transferències i el
que seran l’administració local, a través dels serveis socials
d’atenció primària, seran els PIA, que és el que dóna el servei.
I no afecta en absolut la gestió i les competències, vull dir que
el servei d’ajuda a domicili continuarà en mans de l’atenció
primària. I si un municipi vol donar un servei d’atenció primària
o un servei d’ajuda a domicili a un possible candidat de
dependència se li podrà donar, el que passa és que començarà a
rebre finançament quan tengui el PIA; és a dir, serà una forma
de donar suport econòmicament als municipis, però no serà un
retard ni se’ls lleva competències. Tot el contrari, a partir dels
sis mesos, si aquest és dependent no ho pagarà l’administració
autonòmica, ho pagarà l’Estat i ho pagarà la comunitat
autònoma, però mentrestant se li podrà donar, és que la llei
estableix sis mesos.

Li puc garantir que farem tots els esforços, primer per
aconseguir els sis mesos i si ho podem reduir millor, però no
tocam cap competència i, a partir dels sis mesos, rebrà ajuda
econòmica el municipi per poder pagar això. Vull dir que no
veig en cap moment que això sigui una dificultat.

En definitiva, crec que, com a comunitat autònoma, tenim
un repte molt important que és aquesta Llei de dependència,
estic segura que en aquest Parlament tots són sensibles a aquest
tema i m’agradaria que féssim un esforç conjunt per donar una
bona sintonia als ciutadans en aquest tema, perquè, tot i que hi
haurà dificultats, tot i que podem tenir errades, li puc garantir,
Sr. Serra, que la nostra voluntat és que aquesta Llei de
dependència tengui el màxim desenvolupament i amb la
màxima qualitat i eficiència. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

III. Moció RGE núm. 4008/08, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política sanitària del
Govern de les Illes Balears a l'àrea de salut d'Eivissa i
Formentera, derivada del debat de la interpelAlació RGE
núm. 3323/08.

Seguidament, passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la moció RGE núm. 4008/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política
sanitària del Govern de les Illes Balears a l’àrea de salut
d’Eivissa i Formentera, derivada del debat de la interpelAlació
RGE núm. 3323/08.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La moció
que presentem avui es deriva de la interpelAlació debatuda el
passat dia 6 de maig, referent a la política sanitària que du a
terme el Govern de les Illes Balears a l’àrea de salut d’Eivissa
i Formentera. Aquestes iniciatives parlamentàries ja han
aconseguit un primer objectiu molt important i és que des de la
conselleria es prenguin interès per Eivissa. Un altre objectiu,
concretament, de la moció d’avui és que tots els grups es
comprometin, una vegada més, a defensar la sanitat pública
d’Eivissa i tots, amb el seu vot favorable, encoratjar el Govern
a dur a terme una sèrie d’actuacions i decisions que seran claus
perquè a Eivissa en els pròxims anys es potenciï i es
desenvolupi la sanitat pública d’acord amb l’augment
poblacional que s’ha produït que és molt superior al de la resta
de les illes.

A l’anterior legislatura, conscients d’aquest problema, el
Govern del Partit Popular va fer esforços en infraestructures i
recursos humans, però l’augment demogràfic exponencial fa
necessàries noves actuacions.

El primer punt de la moció insta el Govern a construir un
nou hospital a l’illa d’Eivissa i dedicar l’actual a centre
sociosanitari i rebutjar que el projecte sigui una mera ampliació
de l’actual. Si tots hi estam d’acord, com es dedueix de les
declaracions i opinions que hem llegit a la premsa aquests dies,
no dubto que hi votaran tots els grups a favor, i així tots els
ciutadans tendran la seguretat que l’expressat no són només
bones voluntats o discursos de cara a la galeria, perquè hi ha
algunes contradiccions que poden crear incertesa. Per exemple,
el coordinador de la Sectorial de la Sanitat, de la Federació
Socialista Pitiüsa, escrivia aquesta setmana un article d’opinió
dient que no serà una ampliació ni una remodelació de l’actual,
que només s’aprofitaran algunes instalAlacions, i escriu
textualment: “cocinas, lavanderías, servicios administrativos,
hemodiálisis, almacén, etcétera”. Caram, l’etcètera també el
posava ell!

Vol dir que tots aquests serveis que ara funcionen per a
l’actual hospital després serviran per a l’hospital nou i per al
centre sociosanitari? Però bé, ja que ell mateix ens diu que si
tenim qualque dubte ens recomana llegir l’editorial del Diari
d’Eivissa de 4 de maig, i com que realment en tenim de dubtes,
doncs li hem fet cas i hem llegit aquest article, amb el qual
personalment he de dir que hi estic totalment d’acord, des de la
primera fins l’última paraula; el seu títol és Maniobres
hospitalàries, i els destacats diuen: “El Govern ha de construir
un hospital de nueva planta, completo integrado, moderno y
correctamente dimensionado para las necesidades sanitarias
de las Pitiusas en los próximos 25 años.” Un altre destacat de
l’editorial diu: “La Conselleria balear de Salut envía mensajes
equívocos sobre el nuevo hospital de Eivissa”... i ja està.
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Sortim tots de dubtes, votin a favor i decidim entre tots tenir
un nou hospital a Eivissa, un hospital que tengui el màxim de
serveis per a no dependre d’altres centres, incloent la
radioteràpia.

El segon punt de la moció demana que es duguin a terme les
gestions necessàries per aconseguir els solars i poder licitar el
projecte perquè les obres comencin enguany, com estava
previst. Perquè en el tema dels solars una altra vegada molts
titulars, molt bona voluntat, però una altra vegada moltes
contradiccions: el Govern anuncia que ja han arribat a un acord
amb els propietaris, però els responsables municipals es mostren
molt -són ells que han de cedir el solar-, es mostren molt
sorpresos amb aquestes declaracions i diuen de seguida,
aclareixen, que hi ha només un preacord, que encara falta
decidir alguns punts. Quins són aquests punts? Si fossin
transparents no dubtaríem de les seves intencions respecte dels
solars, del nou hospital i dels serveis que tindrà, però de
moment, després d’un any, no hi ha res clar. Votem tots a favor
i aclarirem moltes coses, perquè en aquest any de Govern no
han pogut encara coordinar-se entre vostès, que són socis de
govern a l’Ajuntament de Vila, al Consell d’Eivissa i al Govern
balear.

El tercer punt de la moció insta el Govern a prendre totes les
mesures adients per tal de fidelitzar el professionals i instaurar,
entre d’altres mesures, el plus d’insularitat. Totes les mesures
que es prenguin per fidelitzar els professionals són necessàries
i totes són poques, ja que es poden fer infraestructures però si no
comptem amb els millors professionals no serviran de res. Els
metges estan molt mal distribuïts tant per especialitats com
geogràficament, hi ha més de 7.000 metges espanyols que fan
feina fora d’Espanya; hem d’oferir incentius competitius perquè
tornin. A més, la majoria d’autonomies volen estabilitzar i
fidelitzar les plantilles per fer els seus sistemes de salut atractius
per als professionals sanitaris. A Balears, i especialment a
Eivissa, no ens podem quedar enrera i s’ha de dotar l’àrea
sanitària amb tots els mitjans de gestió necessaris per incentivar
les places de facultatius i compensar així l’increment
demogràfic i la doble insularitat. Si el Govern central no posa el
plus d’insularitat com a Canàries, posin-lo vostès, com es va fer
a Formentera.

Quant al quart punt, fa referència als centres de salut que
van ser començats a l’anterior govern, per l’anterior govern. Les
obres del centre de salut de Sant Jordi, per exemple, estan
parades; instem el Govern a finalitzar les obres del centre de
salut de Sant Antoni, Sant Josep i Sant Jordi i fer les gestions
adients amb l’Ajuntament de Vila per començar el centre de
salut de Sa Colomina.

El següent punt fa referència a les obres dels quatre
quiròfans antics de Can Misses. En aquest tema el Govern ja ha
pres la decisió, ha despreciat el projecte de l’anterior Govern i
han tancat els quatre quiròfans a l’hora i lloguen els quiròfans
a la sanitat privada per fer les intervencions que no es poden fer
en els quiròfans nous, perquè són massa petits per a
determinades intervencions, sobretot de traumatologia. El que
abans es criticava ara ja va bé, no vull ni pensar què dirien si
aquesta decisió la prengués un govern del Partit Popular.
Vostès, que demanaven vuit quiròfans, i ara es conformen amb
dos funcionant matí i tarda i han de recórrer a la sanitat privada.
Per cert que, amb la ineficàcia del Govern, la llista d’espera no

fa més que augmentar; quan en el 2006 en tot l’any es varen
derivar 1.271 pacients a la privada, a Eivissa, des que vostès
governen, amb un període de cinc mesos, entre l’agost i el
desembre del 2007, s’han enviat 2.034 pacients, quasi el doble
que en un any. Això és bona gestió? Això és potenciar la sanitat
pública?

Precisament, per tenir una sanitat pública més forta hi van
encaminats els punts sisè i setè els quals fan referència a la
pressió assistencial, a atenció primària i a la saturació de
l’hospital de Can Misses, dos problemes que es deriven
directament de l’augment demogràfic, un augment que ha tingut
lloc a Eivissa i que ha estat molt superior al de la resta de les
illes creant un desequilibri respecte de la resta d’illes.

Aquest problema és el que és, és aquest el problema, les
necessitats actuals són conseqüència de l’augment de la
població, no són conseqüència de la gestió de l’anterior govern,
com vostès volen fer veure. A l’anterior legislatura es van fer
esforços en infraestructures i en gestió de recursos humans per
palAliar les necessitats sanitàries que segueixen augmentant, i ara
són vostès que governen i, a maig del 2008, les targetes
sanitàries a Eivissa i Formentera són 131.447 exactament, és ara
que s’han de gestionar aquests problemes. S’han de prendre les
mesures adients per reduir la pressió assistencial a la primària
i la saturació de l’hospital de Can Misses.

I en últim lloc, l’últim punt demana una millora de les
condicions dels pacients que han de rebre assistència a l’hospital
de referència, revisant les dietes que reben per desplaçament.

Totes aquestes mesures són mesures que reforcen la sanitat
pública, van encaminades a palAliar les necessitats sanitàries i a
millorar la qualitat assistencial de l’àrea sanitària i per assegurar
el seu compliment demanem el vot a favor de tots els grups.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castro. Pel Grup Parlamentari Mixt, té
la paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Sra. Castro, al debat d’interpelAlació de fa dues setmanes
nosaltres vàrem deixar ben clara quina era la nostra postura
respecte de la sanitat pública, d’una banda, i a la política
sanitària d’aquest govern a les Pitiüses, d’altra, postura que
resumim en els següents punts.

En primer lloc, considerar la sanitat pública com a un dels
pilars bàsics de l’estat del benestar i l’obligació dels poders
públics de possibilitar un servei de qualitat en aquest cas per a
tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. Per cert que,
en aquest sentit, nosaltres vàrem dur una proposició no de llei
a la Comissió no permanent de Salut de la passada setmana, una
proposició en què demanàvem el suport de tots els grups
parlamentaris per potenciar la sanitat pública i que el vostre, el
grup de vostès va votar favorablement. Ara aprofitem per
celebrar aquesta unanimitat i aquest consens.
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En segon lloc, el sistema sanitari públic a les Pitiüses
nosaltres pensam que és sòlid, que és de qualitat i que és el
resultat dels esforços dels diferents governs, però de tots els
governs. També és cert que l’àrea de salut d’Eivissa i
Formentera arrossega problemes, arrossega deficiències i
aquestes també són el resultat dels governs, de tots els governs,
de la manca de planificació o de les males actuacions o bones
actuacions. Aquests problemes i aquestes deficiències els
resumíem en quatre punts: saturació de l’hospital de Can
Misses; xarxa incompleta de centres de salut d’atenció primària
i el de ràtios de targetes sanitàries per metge; dèficit de
professionals sanitaris i problemes de desplaçaments per als
malalts i els seus familiars.

I en tercer lloc, parlàvem que consideràvem encertada la
política desenvolupada fins ara pel Govern, mitjançant la seva
Conselleria de Salut i Consum, en un doble sentit aquesta
coincidència: d’una banda, coincidim bàsicament en la
identificació dels problemes, i d’altra banda, coincidim
bàsicament en les mesures que s’estan posant en marxa per a la
seva resolució.

Dit això, passam a fixar la posició sobre la moció que vostè
presenta, Sra. Castro. Passarem punt per punt.

En primer lloc, ja ho hem dit en reiterades ocasions, ho
tornam a repetir, nosaltres tenim signat un compromís amb
aquest govern, teníem també signat un acord preelectoral, i així
figurava en el nostre programa, un acord per construir un nou
hospital a Eivissa. Vostè pot creure-ho o no, nosaltres ho tenim
firmat i nosaltres estem segurs que aquest compromís anirà
endavant. I a més, les passes que s’han donat fins ara pensam
que són significatives, ja tenim un pla funcional en el qual han
participat els professionals de Can Misses, un pla funcional que
no està tancat, i tenim també un concurs d’idees per tal de
definir la nova estructura arquitectònica del futur edifici. Pel
que fa a l’actual hospital s’haurà de redefinir quina és la seva
funció de cara al futur i lògicament aquest ús sociosanitari que
vostè planteja és una de les possibilitats a tenir en compte.

Pel que fa al segon punt, vostè sap, i a més s’ha fet públic,
que les negociacions amb els propietaris, parlam dels terrenys
del nou hospital, aquestes negociacions són competència de
l’ajuntament i, vostè ho sap i ha sortit públicament, que aquestes
negociacions estan avançades, sabem on anirà aquest hospital,
sabem quina és la ubicació i sabem que s’està pendent dels
darrers tràmits.

En relació amb el tercer punt, fidelització dels professionals,
Sra. Castro, fa unes setmanes, els metges d’aquesta comunitat
estaven en vaga; afortunadament, aquesta vaga es va acabar i un
dels punts als quals es va arribar entre la conselleria i els
sindicats, que ara està pendent de dur a la taula sectorial de
sanitat, feia referència, justament, a mesures per fidelitzar els
professionals d’Eivissa i de Menorca. Entre aquestes mesures hi
havia la contemplació d’un concepte de productivitat variable
o compensacions retributives per haver de suportar majors
càrregues de targetes sanitàries. Nosaltres pensam, i sobretot, el
que és més important, és que els professionals pensen que
aquestes mesures són, com vostè diu, adients per tal
d’aconseguir aquesta fidelització dels professionals.

En el segon punt, vostè parla de la xarxa de centres d’atenció
primària; nosaltres pensam que el compromís per a aquest
objectiu per part del Govern és clar en dues qüestions: perquè
el Govern ha parlat d’inversions i perquè el Govern ha parlat de
calendaris, ha parlat de cronograma. El Sr. Conseller ha
anunciat en seu parlamentària i en els mitjans de comunicació
quan començaran a funcionar o quan estaran acabats els centres
de Sant Jordi, Sant Antoni, i també vostè sap que els centres de
Sant Josep i Sa Colomina estan dins el Pla d’infraestructures
2008-2012.

En relació amb la qüestió dels quiròfans. La veritat és que en
aquesta qüestió no podem estar d’acord, perquè vostè diu que
s’ha paralitzat o que no, sí, vostè diu que l’activitat quirúrgica
no s’ha d’interrompre; bé, nosaltres el que diem és que,
efectivament, aquesta activitat quirúrgica no s’ha interromput,
perquè per poder tancar els quiròfans que ara mateix estan en
obres, per obres de climatització, s’ha d’esperar a posar en
funcionament els nous quiròfans, les noves instalAlacions. Ara
bé, si el que vostè demana és que no s’interrompi allà on es fan
les obres, els quiròfans on es fan les obres, nosaltres simplement
pensam que això és una qüestió d’irresponsabilitat, això és una
qüestió d’irresponsabilitat. Per què? No perquè ho digui jo, sinó
perquè hi ha raons tècniques, hi ha raons sanitàries que
aconsellen que no hi hagi activitat quirúrgica el temps que hi
hagi obres, simplement perquè el risc d’infeccions podria ser
molt alt.

Reduir la pressió assistencial a l’atenció primària. Aquest és
un dels reptes també de la política sanitària pitiüsa. Ho hem
parlat jo crec que ja des del començament de la legislatura,
nosaltres partim o partíem de ràtios pròximes a les 2.200
targetes sanitàries per metge al mes d’agost del 2007. Pensam
que les mesures que es prenen, i vostè és el que demana
contínuament a la seva moció, van en la bona direcció.
L’obertura del centre de Vila i la incorporació de nous metges,
la redistribució, ha aconseguit alleujar la càrrega de targetes
sanitàries fonamentalment en el municipi d’Eivissa, però, en
certa manera també, en la mitjana dels diferents municipis. Ara
som més a prop de les 2.000 targetes sanitàries per metge que
no de les 2.200. L’objectiu, i s’ha dit en aquesta cambra, serà
tractar d’aconseguir les 1.500 targetes sanitàries per metge,
haurem de parlar a final de la legislatura, de moment sembla
que anem en el bon camí. Una vegada que es completi la xarxa
de centres de salut en els altres municipis, nosaltres pensam i
confiam, i això esperam, a més, que la millora sigui molt més
evident.
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Saturació de l’hospital de Can Misses. En aquest sentit
també pensam que ha estat un dels objectes prioritaris també des
de principis de legislatura i que, a més, s’ha vist reflectit en un
aspecte tan important com va ser el pressupost de l’hospital de
Can Misses per a l’any 2008, que va tenir un augment respecte
de l’any anterior del 15%. Respecte a quines són les mesures
que s’estan posant en marxa per palAliar la saturació de Can
Misses, s’ha comentat aquí, ha sortit en els mitjans de premsa,
però ho tornam repetir: s’han finalitzat els nous quiròfans que
vostès havien començat, -nosaltres mai no deim què és el que
han fet vosaltres, han fet vostès, perdó-; s’han actualitzat el
quatre antics quiròfans, estan ara en procés; s’estan
racionalitzant les zones de magatzems, s’està ampliant el servei
d’urgències, s’està ampliant i redistribuint el servei d’atenció al
pacient; s’han ampliat les consultes externes i s’està duent a
terme la reforma de l’àrea d’hospitalització de la tercera planta,
amb tretze noves habitacions. Sra. Castro, aquestes són mesures
concretes que serveixen per palAliar la congestió de l’hospital de
Can Misses, que sabem que està al voltant del 98% i fins i tot
arriba al cent per cent en moments puntuals. 

Finalment i pel que fa als desplaçaments dels malalts i les
seves famílies, nosaltres hem sentit a dir al conseller, ho hem
sentit aquí, ho hem sentit en comissió, el compromís del Govern
per millorar aquestes situacions. Nosaltres l’altre dia ho vàrem
comentar i ho tornam a comentar, li podem assegurar que
nosaltres estarem molt pendents que això sigui una realitat. En
resum, Sra. Castro, no podem votar a favor de la seva moció
perquè, a excepció del punt cinquè, que simplement em sembla
irresponsable, la resta dels punts són actuacions, i ho hem
intentat explicar ara, que aquest govern ja està desenvolupant.
De fet, jo li diria que la seva moció no deixa de ser un bon
recull de les mesures que s’han posat en marxa des del
començament de la legislatura per millorar l’àrea de salut de les
Pitiüses.

Sra. Castro, i torno al principi, jo crec que aquesta moció
demostra que tenim importants punts de coincidència en el
diagnòstic dels problemes i fins i tot en algunes de les solucions.
M’atreveixo a demanar-li que de la mateixa manera que l’altre
dia varen votar a favor de la nostra proposició per tal de
potenciar la sanitat pública, ara retiri aquesta moció, retiri
aquests punts, el punt cinquè si vol deixar-lo jo no tindré cap
problema, li votaré que no i que es posi al costat de la política
sanitària d’aquest govern, que nosaltres pensam que el que
pretén realment és millorar la sanitat pública a les Pitiüses i
estic segura que en aquest objectiu vostès i nosaltres estam
absolutament d’acord.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina ja va fixar la nostra
postura sobre aquesta qüestió quan vàrem fer el debat de la
interpelAlació i, a més a més, com que estam bàsicament d’acord
amb l’explicació que ha fet la portaveu Sra. Suárez anteriorment
i a efectes d’evitar repeticions, simplement volem constatar que
efectivament gairebé totes les mesures que proposa la moció del
Partit Popular són qüestions que ja està fent la Conselleria de
Sanitat. Entendríem que votar aquesta moció seria donar a
entendre que aquestes qüestions i aquestes iniciatives no s’estan
duent a terme, quan efectivament entenem que això no és així
i que la conselleria s’ha posat al capdavant per arreglar una
situació que era realment preocupant en el cas de l’illa
d’Eivissa. Per tant, demostra que alguna cosa no es va fer molt
bé la legislatura passada quan l’illa d’Eivissa en matèria
sanitària havia de menester unes mesures tan urgents i tan
importants per refer la prestació de qualitat que tots els
ciutadans de l’illa d’Eivissa mereixen.

Entenem que s’ha repetit en aquesta seu, en comissió i en
plenari, que hi ha un compromís molt clar del Govern de fer un
nou hospital a Eivissa, com a gran mesura en matèria sanitària.
Entenem que en aquest sentit totes les qüestions que el Partit
Popular planteja es tiraran endavant. Pensam que evidentment
els nous quiròfans estan en marxa, és lògic i també coincidim
plenament amb la Sra. Suárez, que mentre es fan les obres no
s’utilitzen aquests quiròfans. 

Per tant i per concloure, no podem donar suport a aquesta
iniciativa, ja que podríem, mitjançant aquest vot virtualment
favorable, donar a entendre que no es fan tot un seguit de
mesures, que efectivament la conselleria està liderant i està
encapçalant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Castro, bé, certament el fet de compartir l’opinió dels
predecessors i especialment la més extensa, la de la Sra. Suárez,
però també tots els arguments aportats pel Sr. Melià, fa que hi
hagi un cert element de reiteració que miraré d’evitar. 

En primer lloc voldria destacar dos punts importants de
consens amb el Partit Popular sobre aquesta moció. Primer,
constatar una cosa que veim positiva des d’un punt de vista
gairebé històric, el suport que dóna la dreta a l’estat del benestar
i a l’estat assistencial i en comptes de postular neoliberals que
cada vegada que venguin aquí amb una proposició de salut,
sigui perquè facem més coses, perquè hi hagi més xarxa social.
Això ho volem aplaudir, com la moció que es va aprovar per
unanimitat de donar suport a la salut pública, fins i tot en el punt
de criticar el caràcter fins i tot colAlaborador d’allò privat, que
fins i tot és excessiu, com ha apuntat avui la Sra. Castro. Aquest
element el deixaré en parèntesis, però en realitat qualsevol cosa



1460 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 32 / 20 de maig del 2008 

 

que sigui per assumir el model de la socialdemocràcia i del que
és Europa en aquest moment crec que és molt positiu.

També el segon és que les greus mancances que es detecten
en el servei de salut de les Pitiüses pot servir de guió de reptes
del Govern en aquesta legislatura per afrontar-los. La qüestió és
que, clar, quan un detecta les mancances, també esperàvem
algun element de mea culpa, de situació heretada general, però
en especial de la més recent també (...) durant la intervenció, no
ha estat així, ha estat tot el contrari, de gairebé passar del
paradís a l’infern és difícil fer-ho amb un parell de mesos.
Aquest element és el que a nosaltres ens ha faltat, dilació dins
el discurs. Per ventura si la prioritat en la despesa de les
autopistes, no ja les previstes inicialment, sinó amb la desviació
pressupostària o de projecte que es va produir, hagués pogut
tenir una altra situació, haguéssim trobat una altra realitat a
Eivissa, però no va ser així. De fet, del nou hospital, que és el
primer punt que se’ns demana de Can Misses, el conseller se’ns
queixa que no ha trobat cap traça dins la Conselleria de Sanitat
que hagi pogut ajudar, que hagi pogut estalviar passes respecte
d’aquest repte que assumim i que forma part del pacte de govern
que dóna suport a l’actual govern, l’acord polític que li dóna
suport. Per tant, és un compromís fort, important d’aquest
govern.

La conselleria ha avançat, ja s’ha apuntat, fins i tot les dades
que ens dóna la conselleria del Pla funcional, estam parlant d’un
terç més de llits que ara, estam parlant de moltes habitacions
individuals, 8 quiròfans, 24 boxes d’urgències, més de 50
consultes. També un increment notable dels llocs de l’hospital
de dia, sales d’exploracions especials, gabinets d’especialitats
que en aquest moment no existeixen. Sales d’imatge mèdica que
permetran també actuacions menys invasives. I s’està treballant
en el disseny arquitectònic. El tema de l’exigència que s’apunta
avui sobre que no es tracti d’una ampliació, jo crec que queda
clar en tots els compromisos que s’han apuntat, que s’està
parlant d’un projecte d’un hospital nou. Tot i que la relació a les
sinergies, les complicitats d’aquest edifici amb l’edifici actual,
crec que és bo que es concretin des de paràmetres tècnics, des
de la conveniència, de la funcionalitat i no des d’apriorismes
polítics, com d’alguna manera ens apunta avui la diputada del
PP. Jo crec que és bo que la reflexió es faci des de paràmetres
estrictament tècnics.

Respecte del solar de La Joveria, ja s’ha apuntat tot allò que
crec que sabem en pocs dies, des del punt de vista urbanístic hi
ha de treballar l’autoritat urbanística, també dins l’adquisició.
En tot cas si hi ha una entesa que se’ns diu que pot ser prest,
doncs es farà més via. En cas contrari, s’ha d’esperar la
declaració urbanística per poder intervenir des del dret
expropiatori o des del punt de vista que calgui. Confiam que no
sigui així, sinó que realment prosperin les iniciatives que ja
s’han anunciat.

Coincidim molt en les mesures que reclamen el punt tercer
per fidelitzar els professionals, és evident. Tant a les Pitiüses
com a Menorca és un tema bàsic. De fet, la conselleria ha fet
apostes i ens ha informat en el sentit de matèria de productivitat,
formació, compensació retributiva. El que ens ha preocupat és
que la ponent i també a la moció no vulgui alliberar l’Estat de
totes les seves responsabilitats en el tema del plus d’insularitat
i en general, dels costos de la insularitat, de la doble i de la
triple insularitat. Crec que això no ho podem minvar, el que hem
de fer és una trinxera fonda i aquest article 149.1.1 que quasi
sempre és alAlegat en contra de les nostres competències de la
igualtat de tots els ciutadans de l’Estat, s’apliqui realment a
l’hora de compensar els costos de la insularitat i es faci des de
l’Estat, com hi està obligat per l’Estatut i com hi està obligat per
moltes lleis ordinàries i que no podem fàcilment d’alguna
manera carregar-nos aquest cost, com si fos de la pròpia
autonomia. Evidentment, en qualsevol cas s’ha de donar
resposta a aquest repte i compartim que s’hauran de prendre
mesures. De totes maneres, com que ha insistit el conseller en
comissió i en aquest ple, hi ha com a mínim un símptoma
positiu, 25 nous professionals entre agost del 2007 i abril del
2008, és un nombre rellevant, insuficient, però que alguna cosa
més en aquest sentit s’haurà de fer.

Sobre els centres de salut del punt quart. Tampoc no veim
que el Govern en aquests moments necessiti uns especials
requeriments per part d’aquest parlament, s’està fent la feina a
un ritme que ens sembla adequat, Sant Antoni es vol obrir
enguany mateix, com ja s’ha reiterat aquí. El de Sant Jordi
s’acabarà a principis de l’any 2009, en canvi el de Sant Josep
per ventura sí que haurà d’esperar un poc més, però en tot cas
dins els compromisos del Pla d’infraestructures 2008-2012.
Segurament si l’haguéssim trobat no firmat, sinó heretats, en
marxa, obres iniciades, evidentment el procés hauria avançat
molt més. També el de Sa Colomina ens pareix molt important,
afortunadament aquest sí que estava previst pel planejament
municipal des de fa més de 20 anys, però així i tot ara cal
aconseguir la cessió del solar i posar-s’hi. Com a mínim el Pla
d’infraestructures el reconeix i també de part nostra tendrà el
suport perquè aquest centre cèntric, per tant molt accessible,
s’incorpori a la xarxa. A més del que apunta la moció, la
conselleria també s’ha compromès a millores en els centres de
salut del Viver i de Santa Eulàlia i les condicions d’atenció a les
unitats bàsiques de salut. Crec que de tot plegat, se n’ha parlat
també en comissió, estàvem parlant d’una inversió que frega els
20 milions d’euros, 18-19 milions d’euros i crec que denota un
compromís, denota una empenta per resoldre la situació.

El punt cinquè sobre els quiròfans és ja un clàssic de la
Comissió de Salut, reconec que els que no ho coneixíem prou
ens hem arribat a ilAlustrar sobre la situació dels quiròfans de
Can Misses, i jo no acab de veure la dificultat o aquest
enfrontament que es pugui produir perquè s’estigui arreglant,
millorant el projecte originari que hi havia respecte de l’activitat
quirúrgica a Can Misses i que evidentment no s’ha paralitzat
l’actuació, de tal manera que s’han condicionat els quiròfans
nous i en canvi, allò que sí s’està fent és condicionar els antics.
Per tant, no hi ha hagut en cap moment una aturada de l’activitat
i el que no volem entendre, com s’ha apuntat, és que es vulgui
operar dins els quiròfans que estan en obres. Em sembla de
sentit comú que hi ha un moment de transició en què això no ha
de succeir. Si s’ha de derivar en aquestes situacions extremes
algun pacient a la privada, nosaltres tampoc no hi veim cap
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problema greu. En qualsevol cas, de les dades que ens ha donat
la conselleria, estam parlant d’una sola derivació de trauma a la
privada quant a operacions quirúrgiques, més aviat ho trobam
poc que aquest element tan dramàtic que ens apuntava.
Evidentment (...), això no ho discutim i és sempre desagradable
conviure amb obres, però això era una millora necessària.

Precisament en el punt sisè se’ns parla dels elevats nivells de
pressió assistencial, que són els nivells heretats de l’anterior
gestió. Com s’ha apuntat, s’han millorat en algunes iniciatives,
com l’obertura del centre de Vila i també els nous professionals,
però no hi ha dubte que fins que no s’implanti aquest pla
d’infraestructures del que estam parlant, no hi haurà una millora
substancial de ràtios més condretes d’atenció al ciutadà. En tot
cas estam avui millor que fa un any.

En el punt setè es pretenen millores a Can Misses fins a
l’entrada en funcionament del nou hospital, i dic que s’ha
millorat tota la reforma de l’àrea quirúrgica, per fer-la més
ambiciosa. S’ha ampliat el servei d’urgències, s’ha dotat el
pavelló est de 13 noves habitacions, per tant, 24 llits més. S’han
redistribuït els serveis i, sobretot, s’han incrementat els recursos
humans mitjançant la contractació de nous professionals. Jo crec
que cosa, evidentment, s’està fent i s’està fent en el bon sentit.

Sobre el darrer punt, el desplaçament a Son Dureta, el
conseller també s’ha compromès en diverses ocasions a donar
solució a aquesta qüestió, no necessàriament a través d’un
allotjament al mateix edifici de Son Espases, però mitjançant
alguna fórmula, de fet, la situació que durant aquests quatre
anys no s’hagin millorat les dietes, més enllà de l’IPC no hi ha
dubte que és una situació millorable i així s’ha de fer. 

Són moltes tasques, moltes s’han d’afrontar simultàniament.
Jo crec que és bo que constatar que comptam amb consens per
dur-la a terme i una actitud vigilant del Partit Popular per fer fer
a aquest govern allò que no va fer l’anterior. Però en tot cas per
ventura la millor manera d’expressar-ho no era en els termes
d’aquesta moció. Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Castro, anunciam des del Grup Parlamentari Socialista el vot en
el mateix sentit dels grups que m’han precedit en l’ús de la
paraula i per tot un seguit de raons que ha expressat el Sr.
Conseller, tant en seu parlamentària com davant dels mitjans de
comunicació en multitud d’ocasions. Abans de concretar, vull
fer menció que no podem deixar de dir que el Grup Popular
presenta un diagnòstic molt particular, obviant que fins fa quatre
dies era justament el Partit Popular que governava. I obvia una
qüestió que és molt evident i entenem que allò que no pot
pretendre ara avui, com ha dit la Sra. Castro, és fer veure una
cosa que no és i és que vostè ha manifestat que gràcies que
vostès estaven fent aquestes iniciatives, l’actual govern estava
fent feina. I pel que s’ha dit reiteradament per part del conseller,

fins i tot pel mateix president del Govern, un seguit de dades
que li donaré a continuació, això no és veritat, Sra. Castro.

Hem de dir també que el Partit Popular està descrivint una
situació sense cap consistència i creim que ho fa amb una
intencionalitat més mediàtica que un objectiu d’anàlisi rigorosa.
Però pas, Sra. Castro, a fer un anàlisi de tots els punts de la seva
moció. En relació amb el primer punt de la moció, bé, jo estic
amb el Sr. Conseller que ja no es pot saber com s’han d’explicar
les coses, tan el mateix conseller, com ja he dit, com el mateix
president del Govern han manifestat reiteradament el
compromís en la construcció d’un nou hospital a Can Misses,
com ha fet referència també la Sra. Suárez, hi havia un
preacord. Aquest compromís a què ha fet referència el Sr.
Conseller en seu parlamentària, a mitjans de comunicació, etc.,
s’ha concretat en unes passes molt concretes que ja han estat
referenciades per les persones que m’han precedit. I bé, només
una pinzellada per no ser reiterativa, a la compareixença del Sr.
Thomàs per exposar davant la Comissió de Salut els objectius,
els eixos de la seva conselleria, el que va manifestar amb total
claredat és que es faria un nou hospital prop de l’actual de Can
Misses, creant-se un complex hospitalari per respondre a les
necessitats dels serveis i així consta en el Diari de Sessions.
Una altra passa, també s’hi ha fet referència, és la redacció d’un
pla funcional, el concurs d’idees. Bé, no vull ser reiterativa.

En definitiva, el missatge de la conselleria és molt clar i té
concordança amb un seguit d’actuacions efectives. Per això
només podem dir que algunes de les bombes informatives
donades pel Partit Popular no són més que invencions. Així per
exemple, mai no s’ha dit que el nou edifici de Can Misses seria
una ampliació de l’antic hospital, mai no s’ha dit. Allò que sí
s’ha manifestat és que es construirà un nou edifici que contindrà
una àmplia cartera de serveis i per la seva banda l’actual edifici
serà aprofitat per a altres usos que estan per definir-se i, per
descomptat, no es descarta l’ús sociosanitari. I així consta per
exemple, Sra. Castro, al Diari de Sessions de la Comissió de
Salut de 30 d’abril d’aquest any, responent precisament el Sr.
Conseller a preguntes formulades per vostè mateixa. Davant de
tot això, què s’està fent per part del nou govern davant
d’aquestes passes efectives donades per la conselleria en tan poc
temps, podem fer un recordatori d’allò que va fer el Partit
Popular. La suposada intenció del Partit Popular de fer un nou
hospital a Eivissa no es correspon per a res amb l’absència de
planificació que es va trobar el nou govern. El Partit Popular
quan va governar no va tenir en cap moment la intenció de
construir un nou hospital, les dades i els fets així ho corroboren.
Ja ha dit moltes vegades el Sr. Conseller que quan va arribar
només es va trobar un informe de l’any 2005 dins un calaix.
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I fent un poc de memòria, perquè tot passa i tot queda,
només fent una relectura dels diaris de les comissions dels anys
passats, 2004, 2005, 2006, ens trobam tot un recull de dades que
diuen molt de la veritable intenció que tenia el Partit Popular.
Així per exemple li vull recordar, Sra. Castro, la Comissió de
Salut de l’1 de febrer del 2006 i la Comissió de Salut del 22 de
novembre del 2006, on es reconeix que dins el Pla
d’infraestructures fet pel Partit Popular 2004-2010 no estava
prevista la construcció d’un nou hospital. I en paraules de la Sra.
Castillo que consten, insistesc, en el Diari de Sessions, tothom
ho pot llegir, la Castillo va reconèixer que hi havia només un
seguit d’actuacions molt concretes, “parxes” a l’edifici de Can
Misses, sense preveure la construcció d’un nou edifici. Per tant,
el que no pot fer el Partit Popular és ara exigir unes coses que
per altra banda s’estan fent i que mai el Partit Popular no va
tenir la intenció de dur endavant.

En relació amb el tema dels terrenys, tampoc no vull repetir-
me. Ja s’ha fet referència que hi ha un conveni amb els
propietaris. En relació amb el tema de les mesures de la
fidelització dels professionals, el mateix, s’hi fa força feina per
part de la conselleria. I cal destacar que moltes de les
problemàtiques que es va trobar el Sr. Conseller mai no havien
estat abordades anteriorment per part del Partit Popular. També
volem destacar que per primera vegada s’ha impulsat la
investigació a Eivissa i actualment des de la Direcció General
d’Avaluació i Acreditació es facilita que periòdicament es
desplaci a Eivissa personal qualificat per impulsar i assessorar
els professionals en tasques de recerca.

I en relació amb el tema del quart punt, també s’ha fet
referència al tema dels centres de salut, jo no em vull allargar ni
vull ser reiterativa, però vull fer només una reflexió. Totes
aquestes infraestructures de Sant Jordi, Sant Antoni, Sa
Colomina, figuren també dins dels eixos bàsics de la política de
la conselleria i així va ser contínuament referenciat per part del
Sr. Conseller. Sabem que s’hi està damunt i no podem compartir
l’anunciat pel Partit Popular, com si justament les coses no
s’estiguessin controlant. De fet, també algú dins el Partit
Popular deu pensar que les coses s’estan fent bé, perquè no
m’explic que fa uns dies el batle de Sant Antoni (...), es fes unes
fotos molt polides i que varen sortir a tots els mitjans de
comunicació d’Eivissa. Es va fer una visita al Centre de Salut
de Sant Antoni, sense coneixement de la conselleria. Nosaltres
pensam que el batle de Sant Antoni comparteix el que allà s’està
fent i per això es vol fer la foto, que sempre queda molt bé, o va
tenir un atac de gelosia i va pensar que el punt mediàtic no
corresponia a la conselleria i per això se’l va voler marcar ell.

El cinquè punt, el tema de la finalització de les obres a Can
Misses sense interrompre l’activitat quirúrgica, el mateix, Sra.
Castro, no vull repetir-me. Només una dada, la petita mida a què
vostè fa referència dels quiròfans és la mida que va planejar el
Partit Popular, l’actual govern s’ho va trobar fet. Mai no s’ha
paralitzat l’activitat quirúrgica, es treballa matí i tarda i, per
tant, no es pot intentar enganyar la gent.

En relació amb el tema de la pressió assistencial a l’atenció
primària, només una dada molt simple i que tothom entendrà.
Agost de l’any 2007, ràtio del total d’Eivissa 2.161; abril 2008,
2.054, un camí clarament duit endavant per atracar-nos als
1.500. I com s’ha fet també referència, la posada en marxa de
les noves infraestructures previstes en el nou pla
d’infraestructures permetrà encara millorar més la qualitat
assistencial. Només un recordatori, quants centres de salut va
obrir el Partit Popular la darrera legislatura? Zero.

En relació amb el tema de reduir la saturació de Can Misses,
com també s’ha fet referència -és el que té ser el darrer portaveu
en tenir la paraula-, bé, ja s’ha dit i tothom ho ha constatat, entre
altres coses s’ha millorat d’una manera molt forta el pressupost
de Can Misses augmentant-lo en un 15%. Cal destacar també
que la conselleria ha apostat pressupostàriament per l’Hospital
de Formentera, passant de 3 milions d’euros l’any 2007 a 8,1
milions per a aquest any.

En relació amb el vuitè punt, com també ja s’ha manifestat,
i el conseller ho ha dit en diverses ocasions, aquest govern és
sensible a la incomoditat dels trasllats dels ciutadans d’Eivissa
i Formentera per viatjar a Mallorca per rebre tractament o acudir
a una consulta a l’hospital de referència. S’està fent feina en
això i, per tant, el que no es pot pretendre és dir que no s’està
fent una feina, a més s’ha donat complida argumentació i
documentació per part del conseller.

En resum, amb les passes que s’estan donant des de la
conselleria, meditades, planificades, amb realisme econòmic, la
situació comença a millorar i això crec que independentment del
partit polític a què donem suport, ha de ser un motiu de
celebració, suport a la conselleria i simplement mirar endavant.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del grup proposant té la paraula la
Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, no
sé per on començar a contestar, per exemple li podria contestar
a la Sra. Torres sobre la visita del batle de Sant Antoni. Jo crec
que si les obres del Centre de Salut de Sant Antoni les va
contractar l’ajuntament, tindrà dret el batle a visitar-les quan
vulgui, suposadament seguint les instruccions de salut laboral
i amb el casc posat. Si no les visités i no ho fes amb totes les
condicions, no sé què dirien.

Però bé, vostès donen suport a un govern que vostès
mateixos han propiciat i que tots els ciutadans han de patir les
conseqüències d’aquest govern. Avui tenien l’oportunitat de
donar suport a aquesta iniciativa per potenciar la sanitat pública
a l’illa d’Eivissa, assegurant la construcció d’un nou hospital,
entre altres mesures. El nou hospital, si algú ens ha fet dubtar
sobre si es faria o no el nou hospital va ser precisament el Sr.
Conseller a la Comissió de Salut de dia 30 d’abril, vostè ho ha
recordat, quan el conseller a una pregunta meva sobre si l’actual
edifici seria un centre sociosanitari quan estigués fet el nou, va
contestar i no trec la frase de context: “és a dir, edifici nou,
edifici antic, vegem com és millor donar cabuda a allò que diu
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el Pla funcional”. Bé, si això és tenir-ho clar..., la veritat és que
a nosaltres encara no ens ha convençut. 

Però vostès continuen amb el seu discurs, contínues
referències al passat, culpen l’anterior govern de les necessitats
actuals, sempre la culpa és del Partit Popular, i això és mentida.
Ja els ho he dit a l’anterior intervenció -parlem clar- i els ho torn
a repetir, la realitat és que el brutal augment demogràfic que ha
tengut lloc a Eivissa és el que ha fet augmentar les necessitats
sanitàries. Per això, el govern del Partit Popular va fer esforços
en recursos humans i en infraestructures, va fer l’Hospital de
Formentera, va fer els centres de salut de Vila, va començar el
de Sant Jordi, va deixar a punt de començar el de Sant Josep,
està a punt d’obrir-se el de Sant Antoni. Dúiem també en el
programa electoral la construcció de l’Hospital d’Eivissa,
perquè nosaltres estam convençuts que s’ha de fer un nou
hospital, i aquesta necessitat la tenim clara des del setembre del
2005, quan el llavors president del Consell, Pere Palau, va ser
el primer en plantejar aquesta iniciativa a la Conferència de
Presidents, repetesc, l’any 2005. Això és a les hemeroteques, els
agradi o no, va ser així i ell va ser el primer a proposar aquesta
iniciativa.

Quant al famós informe que vostès van trobar dins un calaix
no es va fer l’any 2005, aquest informe es va fer per complir un
mandat parlamentari de l’any 2006 i es va fer amb dades de
l’any 2005, i el PP es va basar en aquest informe per fer el seu
programa electoral i posar l’hospital en el seu programa, perquè
ja havia fet l’anterior legislatura el de Formentera, el d’Inca i el
de Menorca.

Però bé, ja veig que vostès segueixen amb les seves coses i
només paraules. Els fets són que les obres del centre de salut de
Sant Jordi estan aturades, que les de Sant Josep no han
començat, que el Pla funcional, la veritat jo no sé si és que el
que m’han enviat a mi és una broma o realment allò es el Pla
funcional, perquè allò no és que no estigui tancat, és que no diu
res, la cartera de serveis tot són interrogants, l’altre dia li ho
vaig mostrar, no ens van donar el document complet, li ho
repeteixo, em podria fer arribar els fulls que falten perquè el
document que tenim acaba a la pàgina 55 de 60, estan les
pàgines numerades, 55 de 60, això és transparència?

Ja li vaig dir al debat de la interpelAlació i li repeteixo: és un
pla que no s’ha fet amb els professionals i a hores d’ara els caps
de servei de Can Misses no el coneixen, jo no sé qui li informa,
però els caps de servei de Can Misses no coneixen el Pla
funcional, i vostè diu que seran amb els qui jo parlo, però bé,
serà un que el coneix perquè és l’únic amb qui no he parlat.

Quant a les obres de Can Misses es varen anunciar en
setembre i encara no estan en funcionament. Els quiròfans..., bé
jo no ho sé, jo supòs que per treure una mica de tensió al debat
han volgut fer broma; com vostès comprendran jo no vull dir
que es facin les obres mentre s’opera, jo crec que això és de
sentit comú, jo el que demano és que hi havia un projecte escrit
i concursat que sempre deixava dos quiròfans actius mentre es
reformaven els altres dos, dos quiròfans grossos, dos quiròfans
petits, sempre quatre quiròfans actius a Can Misses sense
necessitat de recórrer a la sanitat privada.

És avui que ha de quedar clara la seva postura amb el vot
favorable de tots els grups, i si ja ho tenen tot previst no veig
perquè han de tenir cap inconvenient en votar a favor d’aquesta
moció. A nosaltres no ens sembla ni encertada ni clara la
política de la Conselleria de Salut, el nostre grup no té res firmat
amb el Govern, com vostès sembla que sí i ho tenen molt clar,
és aquí al Parlament on s’ha d’agafar el compromís. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castro. Procedirem doncs a la votació.
Votam.

Resultat de la votació: a favor, 28; en contra, 29; i cap
abstenció. 30 en contra, em rectifiquen el resultat; 30 en contra
i cap abstenció.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 2970/07,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
garantir el pagament de la pensió d'aliments a les dones en
situació de risc social.

I passam al quart punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat i a la votació de les proposicions no de llei, i en primer
lloc debatrem la 2970, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a garantir el pagament de les pensions
d’aliments a les dones en situació de risc social.

Sra. Torres, té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ: 

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Donat que la iniciativa
continguda en aquesta proposició no de llei és una realitat,
retiram aquesta proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 3037/07,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
protecció del paisatge urbà dels centres històrics dels pobles
i les ciutats de les Illes Balears.

I passam a debatre la següent proposició no de llei,
registrada amb el número 3037/07, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista i relativa a la protecció del paisatge urbà
dels centres històrics dels pobles i les ciutats de les Illes Balears.

Per defensar-la, la intervenció serà de la Sra. Rita.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, l’objectiu d’aquesta proposta és aprofitar que el
Govern de les Illes Balears està elaborant dues lleis, la Llei de
barris i la Llei del paisatge, per introduir en el debat un tema
que consideram preocupant a dia d’avui, i que és la conservació
del paisatge urbà i de l’arquitectura tradicionals dels nostres
pobles i ciutats.

Fins no fa massa anys la conservació del patrimoni cultural
immoble s’havia centrat en general en la restauració o
rehabilitació de monuments singulars, edificis que havien nascut
ja amb vocació monumental. Les figures de protecció en aquest
sentit, com són la declaració de béns d’interès culturals i els
béns catalogats, sobretot els municipals, s’han demostrat prou
vàlides per complir aquesta missió. 

Però actualment ja estam en un altre estadi. El problema
avui en dia del patrimoni cultural immoble no és la conservació
d’elements singulars, sinó d’aquelles edificacions residencials
de tipologia i morfologia popular però que són representatives
de la vida i l’activitat dins una ciutat o un poble en concret al
llarg dels anys. Efectivament, els centres històrics dels pobles
i de les ciutats no són únicament uns quants monuments
representatius, sinó que són aquells espais humans que s’han
anat configurant al llarg de la seva història. Aquests centres són
els dipositaris de la memòria històrica i els que imprimeixen
caràcter i individualitzen un poble de l’altre. Direm que són els
que representen simbòlicament una identitat, són els que
identifiquen, diferencien i donen personalitat a les ciutats, i fan
que els seus habitants ens reconeguem com a veïns. 

Des de fa unes dècades és una preocupació de molts, tant de
particulars com d’organismes, el deteriorament, la degradació
i la destrucció ocasionats per l’urbanisme de l’era industrial dels
centres històrics, de tal manera que el Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios, l’ICOMOS, que havia redactat els anys
seixanta la Carta internacional sobre la conservación y la
restauración de los monumentos y conjuntos histórico-
artísticos a Venècia, a mitjans dels anys vuitanta va redactar, de
manera complementària, la Carta internacional per a la
conservació de les ciutats històriques a Toledo, que juntament
amb la recomanació de la UNESCO relativa a la salvaguarda
dels conjunts històrics o tradicionals i la seva funció en la vida
contemporània del 1976, entenia per conservació de les ciutats
històriques les mesures necessàries per a la seva protecció i
restauració, així com el seu desenvolupament coherent i
adaptació harmònica a la vida contemporània. A partir d’aquella
data podem citar la Carta del patrimoni vernacle construït,
també d’ICOMOS, de l’any 1999; o la Carta de Cracòvia de
l’any 2000, amb la seva definició del paisatge cultural.

Però per a aquesta que els parla és important destacar
l’objectiu de la Carta de Toledo, que era definir els principis, els
instruments i les actuacions apropiats per conservar la qualitat
de les ciutats històriques i afavorir l’harmonia entre la vida
individual i colAlectiva, perpetuant el conjunt dels béns, per
modests que fossin, per constituir la memòria de la humanitat.
I d’açò és del que volem parlar, de la modesta arquitectura
tradicional o popular, o dita també vernacla, dels centres
històrics dels nostres pobles i ciutats, perquè no són els edificis
importants, els monuments, els que defineixen una ciutat, sinó

el que es denomina actualment el paisatge urbà, entenent el
paisatge com allò que es percep i que és un recurs públic, l’ús
privat del qual s’ha de regular. Però ens trobam que la legislació
urbanística està feta en general per regular el creixement, i no
sempre, o de manera molt tangencial, per gestionar la ciutat
consolidada. 

Els voldria transmetre la preocupació d’aquesta diputada en
la transformació que s’ha produït en les ciutats en aquests
darrers anys en què, per sort, s’han sanejat els carrers i s’han fet
més habitables els centres històrics, sí, però també hem perdut
alguna cosa en aquest viatge, i és la transformació del paisatge
urbà, que és aquell on els veïns d’un poble tenim tots els nostres
records. I és que probablement la ciutat s’ha transformat molt
acceleradament, i potser no s’ha paït prou que aquesta
transformació, que era necessària perquè, tal com s’expressava
en l’exposició de motius, els centres històrics no han de ser
tampoc llocs congelats sinó que s’han de renovar pensant en la
funcionalitat i comoditat de les persones que l’han d’habitar i en
els nous usos, aquesta transformació, com dic, està condicionant
l’escena urbana, el seu perfil, en definitiva la percepció
arquitectònica de la ciutat.

Perquè la vertadera protagonista de la percepció
arquitectònica de la ciutat, tal com he dit abans, no són els
monuments, els edificis singulars, sinó l’arquitectura
tradicional, o popular, o vernacla, com la vulguem denominar,
aquesta arquitectura que a cada ciutat es caracteritza per uns
materials, uns volums, unes proporcions entre els buits i els
plens, estem parlant d’aquella arquitectura es feia -ai!- sense la
intervenció d’arquitectes. Vostès sabem que a Menorca estan
desapareixent les finestres de guillotina, tan característiques dels
nostres centres històrics?; a que sembla que no pot ser? Saben
que s’estan esbucant cases entre mitgeres, fetes de cantons de
marès, per substituir-les per unes fetes de blocs de formigó,
actuació que està baratant la pell -si em permeten l’expressió-
dels carrers?

No estic parlant de fer allò que és tan censurat avui en dia
per alguns arquitectes quan parlen que es pot caure en una
arquitectura mimètica amb la del passat. Açò, segons com es
miri, és una falAlàcia, perquè mimetisme significa tirar un edifici
antic per construir-ne un de nou de les mateixes característiques.
I no, jo no estic dient que no es puguin esbucar; jo el que estic
dient és que no es puguin esbucar els edificis d’arquitectura
popular. Per cert, aquests arquitectes, en canvi, no consideren
obra mimètica la que veim a tots els extraradis de les ciutats, de
les ciutats que sigui, tots són iguals.

Efectivament, en els pobles i les ciutats de les Illes Balears
actualment s’estan eliminant edificis d’arquitectura popular
existent entre mitgeres i substituint-los per altres tipologies
inadequades a zones que són valuoses de la ciutat. S’estan
construint altells que desfiguren el perfil dels carrers, el
denominat skyline; s’estan fent balconadetes prefabricades que
banalitzen l’arquitectura de carrer. Tot açò sota la perspectiva
de l’especulació més que de l’arquitectura contemporània,
perquè s’ha de complir un programa, i aquest és fer vuit
apartaments on abans hi havia una casa unifamiliar.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 32 / 20 de maig del 2008 1465

 

Però també assistim a la degradació d’espais lliures a causa
d’un excessiu mobiliari urbà -papereres, bancs, etc.-, de
l’elecció de paviments poc sensibles amb l’entorn, d’una
desmesurada atenció per als cotxes, d’alteració de les plantes
baixes, del traçat aeri de les instalAlacions, dels elements
emergents com antenes, aires condicionats, tendals, publicitat,
etc., coses totes elles que degraden la percepció arquitectònica
dels nuclis antics de la ciutat i que malbaraten l’escena urbana,
que no escenari, i el seu perfil.

Ja la resolució del conseller d’Habitatge i Obres Públiques
del 14 de desembre del 2008, per la qual es convocaven
subvencions per a la rehabilitació integral dels barris, va un poc
també en aquest sentit que parlam. Necessitam polítiques de
manteniment dels nuclis històrics que convencin els ciutadans
que la conservació del patrimoni urbà tradicional no castiga els
que hi viuen i l’empren; per exemple, de la mateixa manera que
se subvencionen el rètols en català, per què no s’han de portar
a terme polítiques actives de millora de l’estètica publicitària?

En definitiva, perquè no es puguin produir efectes no
desitjats i aprofitant que s’han de tramitar en aquesta cambra
dues lleis que crec que són fonamentals, la Llei de barris i la
Llei del paisatge, és pel que demanam el seu suport, senyores i
senyors diputats, a la següent proposta: que es prenguin mesures
per al manteniment dels trets identificadors de l’arquitectura
urbana tradicional dels nostres pobles i ciutats; que la política
d’ajuts per a la rehabilitació de barris consideri el valor del
paisatge urbà tant a nivell d’escena urbana com de perfil, i
exigeixi als ajuntaments receptors la redacció d’ordenances de
publicitat, mobiliari de terrasses o altres elements emergents; i
que la normativa de concessió d’ajuts per a la rehabilitació de
barris fomenti la rehabilitació d’edificis sobre la reconstrucció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Pel Grup Parlamentari Mixt, vol
intervenir..., la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Rita, la veritat és que planteja vostè a l’exposició
de motius i a l’explicació que ha fet ara tres qüestions que
nosaltres trobam de gran interès i de gran actualitat, a més: el
valor del paisatge, la transformació del paisatge urbà dels
centres històrics i la necessitat d’intervenir dels poders públics
en aquest procés que nosaltres podríem incloure dins el
concepte de gestió i ordenació del paisatge.

En relació al primer punt, el valor del paisatge, trobam
interessant recordar la definició de paisatge que està recollida al
Conveni europeu del paisatge signat a Florència l’any 2000, i
que pel que fa a Espanya va entrar en vigor el passat -crec- 1 de
març d’enguany. En aquest conveni la definició que es fa de
paisatge és la següent: “Part del territori tal com la percep la
població, el caràcter de la qual resulta de l’acció dels factors
naturals i/o humans i de les relacions que s’estableixen entre
ells”. El paisatge, per tant, no deixa de ser la percepció que
tenim les persones de l’espai on vivim, amb el qual interactuam,
ens relacionam i transformam. Forma part, per tant, de la nostra

identitat individual i del nostre imaginari colAlectiu. És per això
que protegir el paisatge, sigui el que sigui, sigui urbà, sigui
rural, sigui singular, sigui quotidià, és protegir una part del
nostre patrimoni.

Ara bé, aquí parlam de paisatge urbà, i en concret del
paisatge urbà dels centres històrics. Si en general entenem que
el paisatge com a element patrimonial s’ha de protegir, quan es
parla del paisatge urbà dels centres històrics nosaltres entenem
que aquesta relació es fa més que evident. Nosaltres pensam que
és prou conegut i està molt estudiat que una de les
transformacions urbanístiques més intenses que s’han produït en
general a totes les ciutats espanyoles des del segle passat, des
del segle XX, és la que ha afectat els centres històrics, i és
curiós perquè aquest procés ha tingut moltes variants i molt
diverses vessants segons allí on ens situam. Són processos
complexos que vénen marcats en alguns casos per l’especulació
urbanística i fins i tot per l’“elitització” d’aquestes zones de les
ciutats. Això passa en alguns casos, perquè en altres el que ens
trobam és que s’ha produït la pèrdua demogràfica, la fugida de
la població, l’envelliment de la població, el dèficit de serveis
essencials, i fins i tot aquestes zones històriques han arribat a ser
zones de marginació social, amb els processos arquitectònics
que tot això comporta. Aquests processos s’han produït també
entre accions institucionals diferents; d’una banda ens hem
trobat amb plantejaments de deixadesa institucional claríssima;
en altres s’ha arribat a fer una intervenció planificada i per tant
reeixida, açò que es reconeix com la recuperació dels nuclis
històrics.

El que és cert, i passaríem així a la tercera qüestió, és que
nosaltres pensam i coincidim amb vostè que és necessària
l’actuació decidida pública per tal d’ajudar a protegir el paisatge
urbà dels nostres centres històrics per dues raons: perquè són
fràgils i, en segon lloc, perquè, com ja hem dit, formen part de
la nostra identitat colAlectiva.

No volem deixar de fer referència a Eivissa i a Formentera,
i sobretot a la necessitat que determinats barris, determinades
zones d’aquestes illes necessiten intervencions per part dels
poders públics. Estem parlant de barris tan emblemàtics en el
cas d’Eivissa com és el barri de Sa Penya, com és el barri de La
Marina o com és el barri de Dalt Vila, que tots formen part del
nucli històric i tenen històries molt diferents. També pensam, i
així ho volem dir, que fa falta tenir molta cura i cuidar,
preservar els nuclis històrics de la resta dels municipis pitiüsos.

Per tant, i resumint, pel que fa als punts concrets que vostè
planteja, entenem que els punts 2 i 3 -i vostè ho ha esmentat-
estan ja recollits a la resolució del conseller d’Habitatge i Obres
Públiques del 14 de desembre del 2007, per la qual es
convoquen subvencions per a la rehabilitació integral de barris;
entenem que aquesta resolució està dictada amb posterioritat al
registre d’entrada d’aquesta proposició, d’aquí que entenem que
es lògic que es plantegi; per tant nosaltres l’acceptam. I en
relació als punts 1 i 4 lògicament també els votarem a favor
perquè entenem que aquesta filosofia que posa l’atenció del
paisatge i la preservació del paisatge al centre de l’acció política
i de l’acció pública, consideram que ha d’estar present a tota la
legislació que està relacionada amb aquest tema.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. VICENS I MIR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
avui parlam de la proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Socialista respecte al paisatge urbà i concretament
fent referència tant a la llei coneguda com llei del paisatge com
a la Llei de barris.

És evident que a les nostres illes el paisatge és un
component essencial tant de la seva identitat, de la seva cultura,
de la seva naturalesa, del seu paisatge i geografia, però també és
essencial i té una cabdal importància quant a la seva economia,
quant al seu motor econòmic. Quan a vegades es parla de sol i
platja calia dir que no només -i està dins el cap de tots- que no
només parlam de sol i platja sinó que també parlam de paisatge
en les seves dues versions, tant de paisatge urbà com de paisatge
natural.

I quan parlam aquí de paisatge urbà, hem sentit un parell de
vegades el tema dels nuclis històrics, jo volia afegir que també
no només són els nuclis històrics quan es parla de paisatge urbà,
o almanco així es fa dins la Llei de paisatge que vàrem adjuntar
a l’acord de govern, es parla també de paisatge urbà no només
en el casc històric, moltes vegades amb les seves mancances
encara està catalogat i protegir, és del que més està protegit,
sinó de paisatge que doni identitat als nostres pobles i a les
nostres ciutats. Per exemple, i parlant de Ciutat, pot parlar d’Es
Jonquet, o de Santa Catalina, o d’Amanecer, o..., diferents
barriades que tot i no ser el centre històric d’un poble sí
conformen la seva identitat com a barri i també la perspectiva
dels diferents pobles, no ja de Ciutat, però dels diferents pobles
de Mallorca. És a dir, és tot un conjunt de coses que crec que
s’haurien de tenir en compte.

També quan parlam de llei del paisatge o de llei de barris
crec que també hauríem de fugir d’una excessiva reglamentació,
és a dir, que pogués preocupar la ciutadania de dir: “Bé, si
parlen..., si van al detall de moltes coses aquesta gent farà lleis,
lleis, i no ens deixarà fer res”. Dins l’esperit i dins la lletra, i jo
crec que és així a la seva proposició no de llei i sobretot a les
lleis que hi ha pendents, és catalogar concretament tota una sèrie
de perspectives urbanes i de paisatges de medis naturals per
després protegir-los i sobretot dur un control sobre les activitats
d’infraestructures i d’obres que s’hi duguin. O sigui, no es tracta
de protegir, per exagerar, tota Mallorca i totes les ciutats de
Mallorca, sinó determinats catàlegs, determinats paisatges que
per resumir diríem que quan arribes a Son Sant Joan veus tota
una sèrie de fotos que moltes vegades són idílAliques; idò jo crec
que ens posaríem aviat d’acord crec que tots els grups polítics
per tota una sèrie de catàlegs de paisatge, tant rural com
perspectives de pobles com de ciutats, en el fet que ens interessa
que siguin i es protegeixin i romanguin així.

La Unió Europea, evidentment -ja s’ha dit aquí i no ho vull
repetir-, té el conveni europeu de paisatge que entronca amb
altres convenis europeus, ja sigui de medi natural del 79 com de
patrimoni arquitectònic del 85, com de patrimoni arqueològic,
que també entraria dins aquest paisatge del 92, com de
patrimoni mundial, cultural i natural del 72. És a dir, l’adhesió
a aquest conveni per part de l’Estat espanyol ens dóna
oportunitat per ara, aquesta legislatura, i així ho va pensar el
meu grup quan va redactar i articular, es va prendre la molèstia
d’articular la Llei del paisatge i integrar-la dins el pacte, ens
dóna l’oportunitat de complir aquest conveni.

I aquesta llei, que ja se’n parlarà en el seu moment, preveu
instruments de prevenció i sobretot de reparació d’impactes
paisatgístics, i una cosa que és molt important, que és molt
important, perquè si no ens tornam quedar amb aquestes lleis
que a vegades dic de disseny, que és que també es preveu que
quan s’hagin de fer infraestructures, un tant per cent tipus
cultural, que en aquest cas seria de paisatge, per poder reparar
o de qualque manera arreglar aquest paisatge, que la
infraestructura, que a vegades són necessàries, ha fet malbé o ha
pertorbat. O sigui que no només estaríem parlant de drets en
abstracte sinó que estaríem parlant de recursos per millorar
aquest paisatge urbà i natural o mediambiental.

Tampoc no ens inventam res perquè són lleis que ja
existeixen a Catalunya, a la Comunitat Valenciana i a Canàries,
tot i que, si s’hi fixen, són també comunitats que el paisatge, el
turisme, té una gran importància. Som les principals
destinacions turístiques i per tant a nosaltres ens convé com més
aviat homologar-nos en aquest sentit. No és res nou, és a dir,
s’han fet coses ja en aquesta comunitat: la Llei de sòl rústic
preveu coses colAlaterals sobretot en sòl rústic, evidentment; la
Llei d’espais naturals, les Directrius d’Ordenació del Territori
ja preveien que els nuclis urbans havien de créixer de
determinada manera. I el Pla territorial de Mallorca va
aprofundir en tota una sèrie de normes d’integració
paisatgística, que seria llarguíssim d’explicar, però que obliga
a una ubicació en medi rural de construccions, de certs acabats,
de façanes, etc., etc., de cobertes, que ja de qualque manera i de
fet les normes 21 i 22 són normes d’integració paisatgística.
També dins el patrimoni urbanístic i arquitectònic el pla
territorial amplia els catàlegs que han de tenir els ajuntaments,
els elements etnològics que hauran de protegir, que també,
també, formen part d’aquest paisatge rural que aquí a Balears és
molt ric. I protegeix tota una sèrie de rutes culturals.

Dic això dels catàlegs perquè..., i això no és una llei nova, és
simplement complir la Llei de patrimoni, hi ha més de la meitat
de municipis, almenys a Mallorca, que no tenen un catàleg
aprovat, i per tant hem de començar a ser un poc coherents. És
bo fer lleis, és bo, però també seria bo complir les que hi ha, i el
darrer ple vàrem aprovar un altre any de termini d’ajornament
-i van vuit- per donar més téntols als ajuntaments perquè no
cataloguin edificis que també formen part del paisatge urbà que
crec que s’ha de protegir.
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Per tant des d’Unió Mallorquina estam encantats que per
part del Partit Socialista es faci aquesta proposició no de llei, i
si a més de fer la proposició treim el projecte de llei del paisatge
no només estarem encantats, sinó que els felicitarem.

A part de la Llei del paisatge també es parla de la Llei de
barris. Crec que és colAlateral, és a dir, ve a complementar el que
no farà la Llei del paisatge perquè ja és més una llei, diríem, de
serveis i que no parla tant de paisatge o de cascs antics o de
paisatge a nivell natural, sinó que ja regula més concretament
paisatge i, més que paisatge, serveis urbans. És a dir, crec que
també és una llei molt interessant que, a més, ja s’ha aplicat a
altres territoris; que parlarà no només dels centres històrics sinó
dels serveis que han de tenir els barris, del mobiliari urbà, dels
paviments, del traçat aeri d’instalAlacions i, com ha dit molt bé
la Sra. Cristina Rita, els elements emergents que tots coneixem
a determinades ciutats que fan, per què no dir-ho, mal als ulls,
publicitat, etcètera, que degraden la percepció arquitectònica, en
definitiva.

Des del nostre grup votarem a favor d’aquesta proposició no
de llei i encoratjam i demanam que es tramitin el més aviat
possible els dos projectes de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que són indubtables els
valors culturals, històrics i arquitectònics de, jo m’atreviria a
dir, la major part dels centres històrics de les nostres ciutats i
pobles en general. I de fet això ha dut que, en aplicació de la
legislació de patrimoni històric vigent, han estat declarats molts
casos, a través de la figura de bé d’interès cultural, amb la
categoria de conjunt històric, això ha estat així amb alguns, no
amb tots, però sí que amb bona part dels centres històrics de
determinats municipis de les Illes Balears. Declaració de
conjunt històric, per cert, que obliga a la tramitació d’un pla
especial que ha de recollir, entre d’altres qüestions, precisament
temes com tipologia de façanes, del mobiliari, dels colors,
etcètera.

També, moltes ordenances municipals ja entren en aquestes
qüestions, amb dificultats, no totes les ordenances, i sempre
amb dificultats d’aplicació, perquè moltes vegades aquestes
ordenances les tenim aprovades però llavors a la pràctica no
s’acaba de veure aquesta qüestió reflectida als carrers de les
nostres ciutats. I tampoc no tots els centres històrics han estat
protegits i no tots ho han estat de manera adequada o suficient,
jo crec que recordaria el cas de la declaració de Palma com a
conjunt històric, que és una declaració que no cobreix tot el
centre històric, no cobreix tot d’Avingudes cap a dins, és un
tema que evidentment tenim pendent de solucionar, com tampoc
no resol el tema de la qüestió de la zona arqueològica que,
encara que en el paisatge urbà, a l’skyline del qual parlam no es
veu, sí que és un tema molt important i bàsic que tampoc no està
resolt. A part que també hi ha tota una sèrie d’importants barris
emblemàtics a Palma, com podrien ser Santa Catalina o Es

Jonquet que són fora d’aquesta declaració de bé d’interès
cultura i que, lògicament també, per la seva fisonomia, pel seu
caràcter, necessiten un tractament especial.

A més d’aquestes declaracions de conjunts històrics, de fet
la legislació urbanística obliga també els municipis a catalogar
tots aquells immobles i d’altres elements dignes de protecció.
L’anterior portaveu hi feia referència, de fet hi ha hagut ja tota
una sèrie d’ajuntaments de les Illes Balears que han estat
tramitant aquest catàleg, alguns molts complets, altres amb més
mancances, però és una tasca que avança molt lentament i de fet
avui encara estam, efectivament, com s’hi feia referència abans,
aplicant en aquest mateix parlament les pròrrogues cada any als
ajuntaments perquè hagin de fer aquest catàleg d’elements
protegits, d’elements immobles que han de ser dignes de
protecció, i és una situació que evidentment un dia haurem de
posar un ultimatum als municipis de les Illes Balears perquè el
problema és que el fet de no tenir aquest catàleg fa que avui en
dia encara es perdin elements i cases que s’haurien d’haver
preservat. Tendríem exemples, molt recents fins i tot, ara mateix
em ve al cap la demolició d’una casa emblemàtica al municipi
d’Andratx, que no va poder ser aturada legalment, i jo crec que
aquestes qüestions són qüestions que hem d’anar molt alerta
perquè no passin, és un exemple recent però, per desgràcia,
n’hem vist molts que han acabat igual.

És evident per tant que encara avui en dia tenim
deficiències, més que a la legislació o a les ordenances, que hi
són, a la pràctica diària urbanística que ens han d’obligar a
prendre mesures per tal que els nostres pobles, les nostres
ciutats, els nostres barris no perdin el seu caràcter fisonomia per
tal que el nostre paisatge urbà quedi preservat. És important, per
tant, que a tota la legislació que s’està preparant actualment per
part de l’executiu es tenguin en compte totes aquestes qüestions,
compartim per tant aquestes qüestions que ens plantegen des
d’aquesta proposició no de llei socialista, tant a les futures lleis
de barris i de paisatge que estan esmentades a la mateixa
proposició no de llei, en el darrer punt, en el punt quart, com a
qualsevol altra legislació que es pugui tramitar i que estigui
relacionada amb matèries de sòl o urbanisme i que puguin, per
tant, dur-se endavant en aquest Parlament de les Illes Balears.

Mesures, per tant, que compartim amb la proposició, que
han d’anar en la línia que parlam de preservar la identitat de
l’arquitectura urbana i tradicional, la preservació de perfils
urbans, de mobiliari urbà, una aposta clara per la rehabilitació,
etcètera. En definitiva, per tots aquests motius, donarem suport
a la proposició no de llei presentada.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Popular
té, la Sra. Feliu, la paraula.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Realment avui jo crec que és un dia històric en aquest
Parlament, jo crec que mai no havia vist que el grup
parlamentari que dóna suport al Govern, el Grup Socialista,
retira per una banda una proposició no de llei, perquè li falta el
suport d’un dels grups que, en teoria, dóna suport al Govern,
que per cert hagués tengut el nostre suport a aquesta proposició
no de llei que havia presentat, i per una altra banda, presenta
una altra proposició no de llei a una, vull dir que proposa una
sèrie de mesures per a una llei que s’està fent, però clar, que
l’està fent, per una part, el Grup d’Unió Mallorquina, i per una
altra banda, la part del PSOE, jo realment crec que és increïble
la situació que vivim, realment és kafkiana totalment. Però bé,
nosaltres seguirem amb el nostre debat.

Nosaltres estam totalment d’acord que la realitat dels nostres
pobles i de les nostres ciutats ha canviat molt, estam totalment
d’acord que han canviat molt, sobretot motivat per aquest
creixement de població, pels canvis sociològics, pels canvis
econòmics, residencials, d’oci i d’altres. Estam d’acord també
que és important respectar, i consideram que és molt important
integrar aquests canvis dins la pròpia vida. I nosaltres tampoc no
volem, com entenc jo que vostès tampoc ho volen, que els
centres històrics siguin llocs congelats, sinó que han de ser
espais renovats i actualitzats sense rompre aquesta entitat pròpia
d’un poble o d’una ciutat.

Però vostès amb aquesta proposició no de llei proposen
prendre en consideració la incorporació a les futures lleis de
barri i del paisatge de les Illes Balears tres aspectes, des del meu
punt de vista, importants: en primer lloc, el manteniment d’una
arquitectura tradicional; en segon lloc, ajudes a la rehabilitació
condicionades al valor del paisatge i a la redacció d’ordenances
de publicitat, mobiliari, etcètera, i en tercer lloc, ajudes a la
rehabilitació dels edificis sobre la reconstrucció, que entenc jo
que vol dir que és refereix a tota l’obra nova. A tot això, des del
Grup Popular li volem fer una sèrie de consideracions que
consideram que són importants fer-les.

En primer lloc, jo voldria saber, com ha dit al principi, quin
és el motiu d’aquesta proposició no de llei, si ara mateix, entenc
jo, si no vaig errada, que el Grup Parlamentari Unió
Mallorquina està fent feina, encara d’una forma bastant inicial,
en l’elaboració de la futura llei del paisatge, el Grup
Parlamentari Socialista està fent feina, crec que d’una manera
més avançada, en la llei de barris, llavors, jo entenc que tal
vegada bastaria amb una presentació d’esmenes en el seu
moment o tal vegada el més lògic seria, ja que són un grup de
partits que es donen suport per governar, que s’asseguin, que es
parlin, que presentin els seus punts de vista i a partir d’aquí que
elaborin la llei, la veritat és que és realment sorprenent que no.

Crec que pareix que aquesta proposta, que va encaminada a
introduir alguns elements de protecció arquitectònica i
urbanística en aquesta llei de paisatge i tenint en compte que
aquesta encara és una llei que no està feta ni està aprovada, crec
que és molt important aquesta falta de diàleg, aquesta manca de
diàleg que s’evidencia claríssimament ara, avui aquí. Crec que
els ciutadans es mereixen tenir un govern que sigui capaç de
parlar i que sigui capaç d’asseure’s i de parlar dels temes
importants i no que els seus propis membres, els membres del
Govern, hagin de dur proposicions no de llei en aquest
Parlament per tal de fermar el Govern que faci, o que el propi
Grup Socialista hagi de dur proposicions no de llei en aquest
Parlament per tal d’aconseguir tenir el suport directe dels grups,
per tal de dur endavant la llei que s’està fent.

Realment, crec que s’han vist massa les intencions del Partit
Socialista, per una part d’inseguretat, de tenir aquest suport; i
per altra banda, la necessitat de voler penjar-se una vegada més
la medalla del proteccionisme paisatgístic i llevar-l’hi en tot cas
al Grup Parlamentari Unió Mallorquina la paternitat de la futura
llei del paisatge, la veritat és que d’una altra manera no ho
entenc. Una vegada més dóna mostres que formar part d’aquest
govern, d’aquest govern de pactes que vostès han dut a terme no
es tracta de res més que remar cadascú en la seva direcció i
intentar competir per veure qui és, en aquest cas, el més
proteccionista, i en altres casos, en altres temes diferents, i tot
sempre de cara a la galeria. Crec que aquí es tracta de molta
imatge però res més.

Les competències en matèria de patrimoni tots sabem que
les tenen atribuïdes els consells insulars des de la promulgació
de la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, que regula l’Estatut
d’Autonomia, article 39.6, i per delegació del Govern balear des
de l’any 1994, mitjançant la Llei 6/1994, de 13 de desembre,
d’atribució de competències als consells insulars en matèria de
patrimoni històric de promoció sociocultural, d’animació
sociocultural, etcètera. El consell insular ha estat exercint
aquestes competències des de l’any 1994, mitjançant
l’aprovació dels diferents plans municipals. També podem dir
que les competències dels ajuntaments en matèria de patrimoni
pareix que també les volen recuperar.

En tot el que vostès plantegen, Sra. Rita, en tot el que
planteja el Grup Parlamentari Socialista, en tot el que volen
proposar amb aquesta proposició no de llei jo entenc que si no
hi ha modificacions a Balears tendrem, serem víctimes els
ciutadans, tots, de la irresponsabilitat dels partits d’esquerres
que intenten governar, com he dit abans, en coalició. Cada
partit, i és delicat aquest tema, perquè la veritat és que els
ciutadans són els perjudicats, però el que veiem és que cada
partit que forma part d’aquest pacte vol aprovar el seu model
legislatiu i acumular així propostes superposades unes amb
altres en una absurda carrera proteccionista. La veritat és que
aquesta política i aquesta línia de treball l’únic que crea és una
indefensió i una inseguretat jurídica realment preocupant. Si
s’aprova aquesta proposició no de llei qualsevol ajuntament
haurà d’aplicar tal quantitat de normativa que pot fer que la seva
gestió quedi pràcticament paralitzada.
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Un exemple del que pot passar només amb aquesta
proposició respecte de la protecció del paisatge en els centres
històrics i ciutats és que s’afegiria a l’actual legislació, que
pareix que no la tenim, la Llei de patrimoni, i a la normativa
dels diferents plans territorials, en el cas del Pla Territorial de
Mallorca a les normes de la 46 a la 50, a més de les declaracions
d’Àrees de Reconversió dels Cascs Antics de Palma, Inca i
Manacor, afegiríem la futura també llei de barris, impulsada pel
Partit Socialista, i la futura llei del paisatge, impulsada, entenc
jo, pel Grup Parlamentari Unió Mallorquina, sense cap
coordinació d’unes amb les altres, fent patent, una vegada més,
la descoordinació entre els diferents partits que formen govern,
multiplicant papers, multiplicant documents a presentar i
procediments a seguir. Realment, jo la veritat és que a tot això,
Sra. Rita, li dic caos, li dic descoordinació i posar traves en lloc
de facilitar el camí als ciutadans.

L’altra consideració que voldria fer, la segona al respecte, és
que la condició imposada mitjançant aquesta proposició als
ajuntaments, per tal que puguin rebre ajudes en funció del seu
valor del paisatge urbà, pot produir arbitrarietat a l’hora de
repartir aquestes ajudes i pot provocar greuges. Això pareix
significar que un municipi, amb un valor del paisatge urbà baix,
no rebrà ajudes, i en canvi un altre, amb un valor del paisatge
alt, es podrà quedar amb totes les ajudes. Crec que aquest no és
un criteri gens fàcil d’aplicar en tant que afavoreix els municipis
amb més valor de paisatge urbà per damunt dels que realment
hagin de menester aquestes ajudes per tal de dur a terme les
intervencions pertinents. Per altra banda, jo també em deman
qui valorarà, qui serà el que valorarà el valor del paisatge urbà
que tengui un municipi, qui ho farà?

La tercera i darrera consideració que vull fer és que el
foment a la rehabilitació d’edificis en els cascs antics declarats
bé d’interès cultural, ja ve regulat per la pròpia Llei de
patrimoni històric com a mesura de protecció de l’edificació,
tenint l’obra nova un caràcter excepcional. Així doncs, els barris
o pobles que no disposin d’aquesta qualificació de BIC
condicionar les ajudes a la rehabilitació dels barris al foment de
la rehabilitació dels edificis, sempre que aquests reuneixin les
condicions adequades, no és de cap manera una mesura nova ni
pionera, com vostès intenten fer veure.

Per tant, i ja per acabar, jo els demanaria que no embullin
més els temes; que respectin les competències dels ajuntaments,
que respectin les competències dels consells insulars i que
s’asseguin i parlin. Crec que aquesta carrera per penjar-se les
medalles de cara a la galeria, ara avui, de parèixer que són més
proteccionistes que la resta, no té cap sentit. Jo els demanaria,
senyores i senyors diputats del Grup Parlamentari Socialista,
que retirin aquesta proposició no de llei i que s’asseguin, parlin
i presentin totes les esmenes en el moment que hi hagi de
presentació d’esmenes i, si no, ara, encara és més fàcil,
s’asseguin, parlin i elaborin tots junts, com a acció de govern,
una proposta de llei dels barris i de llei del paisatge, que crec
que és el que tots els ciutadans d’aquestes illes ens mereixeríem,
i no emprar aquest Parlament per tal d’aconseguir fermar acords
que entenc jo que d’altra manera no els poden fermar.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Feliu. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant? Té la paraula la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, voldria agrair als
grups que donaran suport a la proposta, a la Sra. Marián Suárez,
a la diputada, que ha parlat d’algunes coses molt interessants,
com són els diferents processos que han tingut també diferents
cascs històrics per a les seves rehabilitacions i que, en molts
casos, efectivament, han pogut arribar a les zones de
marginació, però no més de les que eren abans. I a molts de
pobles s’han dues coses paralAleles, que és, per una banda,
projecte de rehabilitació i, per una altra, un projecte
d’intervenció social, açò s’ha donat també arreu del país.

El Sr. Vicens ha parlat també de coses interessants, com és
que els nuclis històrics també són atractiu turístic i per açò
també ens convé la seva rehabilitació, la seva posada a punt, i
perquè donen també una identitat.

I quant al Sr. Barceló, ha explicat també el paper dels
conjunts històrics, aquells que estan declarats, i de la dificultat
de vegades de l’aplicació de les ordenances. És cert que
legalment únicament es pot intervenir quan uns edificis o una
línia de carrers està catalogada, si no és molt complicat.

I per tant, ara contestaria a la senyora, la diputada Carme
Feliu del Grup Popular, que jo lament que hagi entès tan
malament la meva intervenció i també ha entès la meva
companya quan ha retirat la proposta anterior, que s’ha inventat
que era perquè qualque grup no donava suport a aquesta
proposta, i no és cert, s’ha retirat la proposta perquè l’Estat
espanyol ja havia tret una normativa que feia inútil mantenir la
proposta, i és açò, ara, si vostè vol inventar inventi, m’és igual,
perquè a la vista està en els diaris que és així.

Ha inventat també sobre coses que jo no he dit, francament,
jo no he estat parlant mai d’elements catalogats i de patrimoni
històric, que és el que té la competència el consell insular; els
consells insulars tenen competències, efectivament, en
patrimoni històric, però què passa amb aquells elements que no
estan catalogats?, que és del que jo estic parlant. Jo he dit que
un casc antic o un nucli antic o una ciutat, la identitat d’una
ciutat no només la donen els elements catalogats o els béns
d’interès cultural, instruments que han complit perfectament la
seva missió, jo estic parlant del que no està catalogat, i per tant
del que no tens de vegades competència local, eh, competència
legal; i per tant com ho hem de fer per solucionar això? Doncs,
jo dic posant, fent polítiques actives, polítiques d’ajuda, no de
més reglamentacions per als ajuntaments. Bé, els ajuntaments
tenen l’obligació de fer ordenances, tenen obligació d’ordenar
el seu municipi i dir com volen les seves terrasses de bars o com
volen la seva publicitat, açò és una obligació dels ajuntaments,
molts ho han fet i d’altres no; clar, jo trec aquí els que no ho han
fet, bé, idò aprofitem que s’han de fer aquestes lleis, aprofitem
i facem aquestes polítiques actives per a la rehabilitació dels
cascs antics.
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I després d’una altra cosa també he parlat, d’aquesta
arquitectura modesta, l’arquitectura tradicional, l’arquitectura
popular, l’arquitectura que no està catalogada, però que també
té un interès per a la nostra memòria històrica dels centres
històrics. A on el duem quan ve un amic de fora, on el duem? El
duem a passejar pels nuclis antics, i quan parl dels nuclis antics
també parl de Santa Catalina, encara que no estigui dins el
conjunt històric artístic declarat. Per exemple, Ciutadella, a
Ciutadella hi ha el nucli històric catalogat i està preciós i està
funcionant, però què passa amb els dos carrers més enllà? Què
també són nuclis històrics, que també és arquitectura popular.

Per tant, jo el que demanava i no ho faig, i ho faig per posar
aquí un debat damunt la taula, perquè crec que el Parlament és
una caixa de ressonància, o sigui, no perquè no estiguem
d’acord els grups, perquè volem intervenir a la llei del paisatge,
perquè volem intervenir i no ens posam d’acord entre nosaltres,
açò són invencions seves, jo l’únic que vull utilitzar és també
aquesta cambra per posar damunt la taula un problema que jo
crec que és real avui en dia i que és fàcilment solucionable.

I res més, moltes gràcies als altres grups.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Conclòs el debat, procediríem a la
votació. I votam.

Els funcionen bé els ...?

No. Ho tornem intentar, doncs. Passam a votar. Votam.

Vots a favor, 30; en contra, cap, i 28 abstencions.

V. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 3823/08, presentada pels Grups
Parlamentaris Popular, Socialista, BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, Unió Mallorquina i Mixt, relativa a l'estatut
dels expresidents del Parlament de Illes Balears.

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de presa en consideració de la Proposició de llei registrada
amb el número 3823, presentada pels Grups Parlamentaris
Popular, Socialista, BLOC per Mallorca i PSM-Verds, Unió
Mallorquina i Mixt, relativa a l’estatut dels expresidents del
Parlament de les Illes Balears.

Atès que aquesta proposició ha estat presentada per tots els
grups parlamentaris de la cambra, creuen que puc considerar
aprovat el tema per assentiment?

Queda, doncs, aprovat per assentiment.

VI. 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. 3823/08, presentada
pels Grups Parlamentaris Popular, Socialista, BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, Unió Mallorquina i Mixt, relativa
a l'estatut dels expresidents del Parlament de Illes Balears.

A continuació, passam al sisè 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. 3823.

Es pot considerar aprovada per assentiment?

Queda doncs, aprovat per assentiment.

VII. Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei
RGE núm. 3823/08, presentada pels Grups Parlamentaris
Popular, Socialista, BLOC per Mallorca i PSM-Verds, Unió
Mallorquina i Mixt, relativa a l'estatut dels expresidents del
Parlament de Illes Balears.

I passam al setè punt de l’ordre del dia que és el debat i
votació, si n’és el cas, de la Proposició de llei.

Hi ha qualcú grup que vulgui intervenir per fixar la posició?

Podem, doncs, passar directament a considerar-la aprovada
per assentiment?

Queda, doncs, aprovada per assentiment la Llei d’estatut
dels expresidents del Parlament de les Illes Balears.

Aplaudim, no? Per una vegada que hi ha assentiment total.

(Aplaudiments a la cambra)

VIII. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats
sobre règim d'incompatibilitats dels diputats.

I finalment, sotmetrem a la consideració de la cambra
l’informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats sobre el
règim d’incompatibilitats dels diputats.

Sr. Secretari primer, vol fer lectura de l’informe?

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sí, Sra. Presidenta.

Informe que emet el Ple de la cambra de la Comissió de
l’Estatut dels Diputats, en compliment de l’establert a l’article
21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en reunió
mantinguda el dia 23 d’abril del 2008, ha estudiat les
declaracions presentades per cadascun dels senyors diputats i de
les senyores diputades que integren, fins al dia d’avui, el
Parlament de les Illes Balears, a l’efecte d’acomplir el que
disposa l’apartat segon de l’article setè del Reglament de la
cambra, referent a l’examen d’incompatibilitats. L’examen s’ha
fet de conformitat amb el que estableixen l’article cinquè de la
Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat
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autònoma de les Illes Balears, i les modificacions posteriors, i
els apartats 2 i 3 de l’article 155 de la Llei Orgànica 5/1985, de
19 de juny, de régimen electoral general i les modificacions
posteriors.

Atesa la normativa abans esmentada, aquesta comissió resol
d’informar la Cambra que cap diputat no està subjecte a cap
tipus d’incompatibilitat per a l’exercici del seu càrrec.

A la seu del Parlament, a 23 d’abril del 2008.

LA SRA. PRESIDENTA:

Puc considerar aprovat, per assentiment, l’Informe de la
Comissió de l’Estatut dels Diputats sobre règim
d’incompatibilitats dels diputats?

Essent així, i no havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la
sessió.
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