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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, hem tingut una reunió prèvia a
aquest plenari de la Mesa, per tal de decidir si s’aturava el
plenari o no per anar al minut de silenci de Cort, o si es feia
aquí. S’ha decidit que a les 11.55 aturarem el plenari perquè
tenguin temps els diputats i les diputades que vulguin fer el
minut de silenci i després reprendrem el plenari.

Començam, doncs, amb el torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 8239/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a cogestió
aeroportuària.

La primera és la presentada pel Sr. Miquel Àngel Llauger i
Rosselló del BLOC per Mallorca. Té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, les darreres setmanes hem conegut les intencions del
Ministeri de Foment del Govern de Madrid per anar introduint
canvis en el model de gestió dels aeroports. El que ens va
resultar decebedor però, va ser quan vàrem saber que volien
limitar la introducció de la gestió de les comunitats autònomes
en els casos dels aeroports de Barajas i del Prat del Llobregat.

Això ens va resultar incomprensible, atès que si hi ha un
territori on és de vital importància poder participar en la gestió
dels aeroports són les Illes Balears. Ens és vital perquè
pràcticament és el nostre únic camí d’entrada i de sortida, com
també perquè els aeroports són una peça bàsica per a
l’ordenament turístic i territorial. Per dir-ho d’alguna manera,
nosaltres volem la cogestió per evitar la congestió, són paraules
fonèticament properes, però semànticament distants.

Davant d’això, Sr. Conseller, nosaltres volem saber si té la
voluntat de continuar amb aquesta exigència de la cogestió dels
aeroports de les Illes Balears. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Vol la paraula el Sr. Vicens?

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament,
divendres dia 1 d’agost vàrem poder conèixer per primera
vegada i amb molta decepció la proposta de cogestió
aeroportuària del Govern estatal. Hem dit decepció perquè
després d’un any reclamant repetidament la cogestió dels
nostres aeroports..., d’un any no, després de molt de temps i
després de moltes promeses de part dels successius governs
estatals, ara se’ns proposa un model de cogestió en el qual el
Govern no hi està gens d’acord. 
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Bàsicament per tres motius, Sr. Diputat. Primer, perquè
exclou els aeroports de les Illes Balears, ja que posa com a
condició la complexitat dels aeroports i el llindar dels 30
milions de passatgers, criteri que a nosaltres ens sembla
totalment absurd i equivocat a l’hora de valorar la necessitat i la
voluntat que tenim de cogestió d’un país com el nostre. El segon
motiu, a falta de millors explicacions d’aquest model que encara
no s’han fet, sembla que incorpora directament l’empresa
privada. Per tant, no coneixem les garanties que els nostres
aeroports continuïn sent de gestió pública i desenvolupin un
servei públic, com sempre s’ha volgut des de les Illes Balears.
I el tercer motiu és perquè és totalment insuficient la
representació de les comunitats autònomes en aquest nou model,
que pel que sembla, perquè fa falta més definició, sempre està
per sota del 50%.

Per tant, dir clarament que des de la conselleria i des del
Govern consideram que aquesta proposta és desafortunada i que
no respon en absolut a les demandes i reivindicacions que s’han
tengut sempre des de la conselleria i des d’aquest govern, i jo
crec que des de tota la societat balear. El Govern sempre ha
mantingut que els aeroports són estratègics pel que fa a
l’economia, la cohesió territorial i la mobilitat en general i més
encara a un lloc on tenim insularitat i a més a més des del punt
de vista del nostre autogovern. 

Per tant, li puc assegurar, Sr. Diputat, li puc ben assegurar
que aquest conseller i aquest govern seguiran exigint al Govern
estatal les promeses fetes i allò que és just i totalment necessari
per a les nostres illes: poder decidir en les nostres
infraestructures.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Vol fer l’autor ús de la paraula?
Té la paraula, Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies. Gràcies, Sr. Conseller, celebram aquesta actitud
reivindicativa en la qual ens tendrà al costat a tots els diputats
del BLOC. L’encoratjam a mantenir-la amb tota la fermesa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.2) Pregunta RGE núm. 8246/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a acord del Govern d'Espanya sobre la
cogestió aeroportuària.

Passam doncs a la segona pregunta, és la relativa a l’acord
del Govern d’Espanya sobre la cogestió aeroportuària. Té la
paraula la Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Fa ara un parell de mesos el Sr.
Zapatero i el Sr. Garcias, cap de llista del PSIB-PSOE, es
presentaven a les eleccions amb un eslògan de “motivos para
creer”, i a la pàgina 120 d’aquest programa nacional i
autonòmic es deia: “gestión conjunta de los aeropuertos de
Baleares para lograr mayor eficacia”. Promesa que també va
fer el Sr. Zapatero dia 30 d’agost de l’any 2006 al Sr. Matas, en
aquell moment president de la comunitat autònoma, li va
prometre que quatre aeroports: Madrid, Barcelona, Palma i
Màlaga serien els quatre aeroports que entrarien de tot d’una a
la cogestió aeroportuària. 

La nostra sorpresa ve quan dia 1 d’agost d’enguany el Sr.
Zapatero, dia 2 va venir a visitar el Rei, ens diu que només hi
entraran els aeroports de Barajas i el Prat i que els aeroports de
les Illes Balears hauran d’esperar de 2 a 3 anys, fins que arribin
als 30 milions de passatgers, ens falten 7 milions. Tot un
exemple de sostenibilitat!

Què en pensa el Sr. President del fet que el Sr. Zapatero no
ens doni “motivos para creer” i incompleixi les seves promeses
i ens deixi a la cua en un tema transcendental, en un moment en
què hi ha una crisi econòmica important, especialment en el
sector aeroportuari i en un moment en què Futura i Spanair han
entrat en problemes greus i seria importantíssim tenir aquesta
cogestió per poder participar, per poder desestacionalitzar, per
poder baixar les taxes aeroportuàries, en definitiva per poder
caminar cap un futur? Sr. President, cap on anam?

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. L’opinió del
president és pública, la vaig fer en el mateix moment que es va
prendre l’acord i, a més, la vaig comunicar al president del
Govern, nosaltres no estam gens ni una mica d’acord amb la
proposta que s’ha fet.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Això no basta, Sr. President,
perquè vostè sigui creïble li demanaré en aquest torn
d’intervenció que impugni l’acord del Consell de Ministres de
dia 1 d’agost de l’any 2008, impugni'l i després d’aquestes
paraules vendran fets.

Miri, a un governant se’l coneix pels seus fets i per la seva
eficàcia. Els seus socis de govern, Unió Mallorquina, diuen que
ZP, Zapatero, se’n riu de l’Estatut d’Autonomia i dels ciutadans
de les Illes Balears el mes d’agost. El PSM digué que no se’n fia
de les promeses de Zapatero. I vostè l’únic que diu és que no hi
està d’acord, però no impugna l’acord. 

Miri, tenc poca confiança perquè el Sr. Zapatero és el mateix
que ens deu 333 milions d’euros de carreteres i que no ens paga.
És el mateix que no ens accepta fer el tramvia. És el mateix que
ens ha donat la meitat de les inversions que ens pertoquen. És
el mateix que ens nega un model de finançament que compensi
la nostra insularitat. És el mateix que castiga Eivissa,
Formentera i Menorca amb un transport que costa més que mai
durant tots aquests anys de legislatura. Miri, el Sr. Zapatero
promet una cosa i fa el contrari, i vostè pareix més preocupat
per dissimular que Zapatero no fa res que realment per defensar
els interessos de les Illes Balears.

Sr. President...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Està fora de temps...

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, li deman eficàcia i
resultats.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Antich, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. 3 de
novembre del 2007: “Hoy en las jornadas del PP, mejorar tu
vida, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha
anunciado que cuando gane las próximas elecciones generales
del 2008 el aeropuerto del Prat será gestionado por el sector
privado, como otros aeropuertos de España”.

6 de novembre del 2007. Unes altres jornades del Partit
Popular: “Los retos de España en la economía global. El
presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha
garantizado que el Partido Popular privatizará la gran
mayoría de los aeropuertos españoles cuando gane las
elecciones generales. En este sentido, ha explicado que para
llevar a cabo esta iniciativa se convocarán concursos públicos

para otorgar una concesión administrativa cuyo titular
mayoritario deberá ser siempre el sector privado y se
encargará de la ejecución de la gestión del aeropuerto”.

Tot són documents del Partit Popular. Per tant, Sra. Estaràs,
vostè ve aquí amb una cançó i allà pensen d’una altra manera.
Però clar, hi ha una petita diferència respecte de nosaltres. Quan
els nostres d’allà vénen aquí i diuen una cosa que no ens agrada,
nosaltres a la cara els deim que no ens agrada. En canvi a vostès
no els he sentit mai, mai, absolutament mai dir al Sr. Rajoy, al
Sr. Aznar i a tots els que han vengut darrera, vostè s’equivoca,
mai. Miri, això és molt paregut a una ratereta que jo tenc, jo
tenc un canet, una ratereta que és guapíssima i d’enfora lladra
a tothom, però quan t’hi acostes, s’ajeu d’esquena i fa (...).
Vostès fan això amb el Sr. Rajoy.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 8242/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a solució de les obres de
canalització de pluvials d'Alaior.

La següent pregunta és relativa a la solució a les obres de
canalització de pluvials d’Alaior. La formula la Sra.
Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, Sr. Grimalt, el tinc per una persona assenyada,
prudent i sé que reconeixerà l’important esforç que va fer
l’anterior executiu en l’elaboració d’un projecte per a la
canalització dels pluvials d’Alaior, inicialment amb un
pressupost de prop de 4 milions i que posteriorment varen
representar 5.400.000, fins i tot i mitjançant carta remesa des
d’aquesta conselleria al propi batle, se li oferia la possibilitat de
l’encomana de gestió.

Ha passat més d’un any i no sabem res de res i voldríem
saber en quina situació es pot trobar això? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Grimalt, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, efectivament, el
2006 l’anterior equip de la Conselleria de Medi Ambient va
encarregar modificar el projecte de canalització de pluvials del
polígon d’Alaior i el nou projecte tampoc no va agradar a
l’ajuntament, tampoc no el va considerar adequat i té unes
afeccions importants sobre espais naturals protegits. En el
proper consell d’administració es durà la licitació d’una primera
fase d’aquesta obra, amb la qual tothom està d’acord, que
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permetrà solucionar provisionalment el tema dels pluvials del
polígon d’Alaior. I en una segona fase ja s’ha encarregat, ja
s’està redactant el projecte de solució definitiva i aquesta
vegada intentarem que tengui el suport de l’ajuntament i que
afecti el més mínim l’espai protegit de Xarxa Natura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Grimalt. Sra. Sugrañes, té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies. Gràcies per les seves explicacions, però,
efectivament, porten més d’un any governant i durant tot aquest
temps no hem sabut res de res. Clar, fins ara tot eren paraules,
el desembre del 2007 el director general de Recursos Hídrics va
sortir a premsa dient que els primers mesos del 2008 s’iniciarien
les obres. De tot això no s’ha fet res ni s’ha començat res. Ara
vostè m’ha dit que iniciaran una primera fase, supòs que la
primera fase era el mateix projecte que va deixar l’anterior
executiu.

Jo, Sr. Conseller, voldria que es comprometés, i no només
són paraules, comprometre's vol dir fets i evidentment és
necessari i urgent fer aquestes obres. Primer, perquè és un perill
important perquè hi pot haver danys. Segon, perquè les escoles
queden inundades cada vegada. Tercer, perquè tenim una zona
de creixement urbanístic que no es pot construir perquè s’inunda
igualment. I quart, perquè resulta que tenim parat el sòl
industrial perquè no es pot comunicar amb els pluvials. I, a més
a més, una altra cosa, tots els veïns afectats de la zona cada
vegada que plou han de pensar quantes vegades més hauran de
treure aigua perquè el Govern solucioni aquest problema.

Per tant, Sr. Conseller, jo li deman que aposti per Alaior, que
no faci "seguidisme" polític d’un equip de govern municipal
fragmentat, perquè aquest govern va en contra dels interessos
d’Alaior. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Grimalt, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Sugrañes. En aquest cas li reconec que tenim
un problema, la dificultat de compaginar el municipalisme que
defensa el meu partit, per tant, la necessitat d’arribar a un acord
amb l’ajuntament per la necessitat de resoldre un problema.
Efectivament, el projecte que vostès varen deixar preparat,
l’ajuntament no l’accepta, no el vol de cap de les maneres i
estam intentant arribar a una solució que agradi a totes les parts.
En aquests moments farem i licitarem en el proper consell
d’administració la primera fase amb què tots hi estam d’acord.
I en relació amb la resta estam estudiant tres alternatives. 

Jo ja li dic que l’alternativa que al final s’acabi decidint es
tirarà endavant amb o sense el suport de l’ajuntament.
Evidentment, en la mesura que sigui possible intentarem que
sigui un projecte assumible per part de l’ajuntament, però
efectivament aquest tema s’ha de resoldre. És una zona molt
complicada, està afectada per Xarxa Natura 2000, tendrà una
tramitació complexa. Ha de comprendre que intentam cercar la
solució que impacti menys i en això hi estam tots d’acord,
ajuntament i conselleria.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt.

I.4) Pregunta RGE núm. 8244/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inici del curs escolar.

Passam a la següent pregunta. És la relativa a l’inici del curs
escolar i la formula el Sr. Antoni Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, si li pareix ara, a
part de parlar d'en rateret, parlarem d'en Pinotxo i se’n temerà
de com poden ser dos amics que es duen molt bé. Ens agradaria
que ens fes una valoració de l’inici del curs escolar, però a pesar
que vostès ja varen fer unes declaracions al diari Ultima Hora,
on deien que la seva valoració era de “total tranquilAlitat i
normalitat i que s’havia començat el curs escolar sense cap tipus
de problema”.

Després d’això hi ha hagut una persona de molta credibilitat
que ha dit que vostès han de fer autocrítica, molta credibilitat
perquè en dos anys ens pujarà el fems un 41%. Ens agradaria
saber si vostè avui serà capaç de fer autocrítica i dir-nos de
veritat quina valoració fa de l’inici del curs escolar?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Pastor, en termes generals estic satisfeta de com ha començat el
curs escolar i no ho dic perquè sí, ho dic perquè el començament
del nou curs es va iniciar el mes de juliol mitjançant la creació
d’unes comissions de seguiment entre inspectors, directors
generals i directors de tots els centres per atendre les seves
necessitats. Ho dic, perquè s’ha fet per primera vegada un
sistema d’adjudicació on line de places d’interins, sense
precedents, que ha millorat qualitativament el repartiment de
docents i ha permès que per primera vegada l’1 de setembre
tothom estigués en el seu lloc, cosa que no s’havia aconseguit
mai.
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La valoració de l’inici del curs escolar és positiva perquè
amb una població escolar de 155.000 alumnes i 396 centres
s’han registrat, només, un parell d’incidències que s’han
solucionat o s’estan solucionant. Les escoles i els instituts han
obert el que dia que tocava. El servei de transport escolar no ha
tengut cap problema. Tot això ho han reconegut sindicats i
patronals. Per tant, la tranquilAlitat ha estat la nota predominant
de l’inici de curs.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies. En una cosa coincidim, Sra. Consellera, li noto cara
de satisfeta, crec que és en l’únic que coincidim. En la resta,
permeti'm que li ho digui, no puc estar d’acord amb vostè. Curs
2006-2007, “poca sensibilitat i poca planificació del PP per tenir
infraestructures adequades a temps”, declaracions del Sr.
Antich. Declaracions més actuals, Comissions Obreres critica
la falta de previsió en la matriculació dels infants. Una altra
notícia, “en el pròxim curs escolar hi haurà més aules
prefabricades”. Més notícies, “13.800 alumnes de Menorca que
comencen avui el curs escolar amb aules saturades”. Problemes
a Alcúdia, problemes a Llucmajor, problemes a Manacor. 

Jo li xerraré d'en rateret, en rateret era aquell que anava a
lladrar davant La Real i avui en Pinotxo fa un hospital. En
rateret era aquell que deia que nosaltres feim escoles dins
barracons i vostès les fan dins mòduls educatius. En rateret era
aquell que lladrava quan trobava que el fems era car i en
Pinotxo és aquell que augmenta el fems un 41%. Sap quin nas
tendria en Pinotxo si estigués dins aquest Parlament, Sra.
Consellera? Les mentides que han dit vostès als ciutadans. 

Vostè qualifica aquest inici de curs de “normal”. Permeti'm
que no li digui quin qualificatiu li posaria jo per respecte a
aquesta cambra. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Galmés.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Pastor, m’agrada el conte que ha contat, el seu seria més bé
virtual. El seu sempre han estat grans projectes, projectes
virtuals. Miri, jo no volia personalitzar en el seu cas, ni en el de
l’Ajuntament de Manacor. “Manacor no necesita de forma
imperiosa edificios nuevos para transformarse en referente
sociocultural, ya lo es. Reclama, eso sí, escuelas antes que el
pan precocinado de la arquitectura impactante. Pero el
ayuntamiento que convierte todo lo que toca en pisos, no quiso
en su día permutar los terrenos del auditorio en espacio
docente. Por lo eso la conserjería del Simó Ballester se vuelve
aula y se disparan hasta el escándalo los ratios de alumnos
inmigrantes”. 

Després parlarem de què va passar amb el Palau de l’Òpera.
Tot molt gran, però la base i els problemes del municipi referits
a les escoles no els resolen. De totes maneres jo no estic d’acord
amb la seva versió catastrofista i vostès varen ser els
responsables d’iniciar els cursos escolars no fa massa temps i la
veritat és que no era per tirar coets i ho puc dir des de la pròpia
experiència personal. Jo he començat el curs sense tot el
professorat i això era un clàssic i també he iniciat el curs amb
obres. 

Jo de vostè aniria alerta a l’hora de parlar d’aules modulars,
tirant pedres damunt la seva pròpia teulada. Enguany ha
començat el curs amb 18 aules modulars més. Però de les 71
que varen deixar vostès, no de les 40 que deien l’altre dia.
També una mica de Pinotxo hi ha per aquí. Aquestes 18 que
hem afegit són 3 centres modulars, un d’ells a Llucmajor,
efectivament, perquè no havíem tengut terrenys. Ara tenim els
terrenys i es comença l’obra. Totes les instalAlacions que hem
plantejat enguany són instalAlacions que al seu costat hi ha
previst un centre...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés.

I.5) Pregunta RGE núm. 8245/08, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a valoració de la presència de Balears a
l'Expo de Saragossa.

Passam a la següent pregunta, que és relativa a la presència
de Balears a l’Expo de Saragossa. Té la paraula el Sr. José
María Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats,
membres del Govern. El pasado día 14 de septiembre se
clausura en Zaragoza la Exposición Zaragoza 2008, que con la
denominación de Agua y Desarrollo Sostenible se ha venido
exhibiendo en la ciudad en los últimos meses. El anterior
gobierno y el actual decidieron la presencia de Baleares en esta
exposición y lógicamente el actual gobierno dotó de contenido
al pabellón propio.

Por eso mi pregunta va dirigida al Gobierno para pedirle
¿qué valoración hace el Govern, tanto de la presencia mediante
el pabellón, como de los contenidos que había en el mismo y de
la aceptación por parte del público de dicho recinto?
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, feim una valoració
raonablement positiva, pels resultats obtinguts quant a
participació, hi ha hagut al voltant de 300.000 visitants a
l’estand de Balears. Per la pròpia valoració dels visitants i grups
institucionals que l’han visitat, més de 50 visites institucionals,
representants d’altres països, comunitats i empreses presents a
l’Expo, premsa, cambres de comerç, etc. Sobretot pel que fa al
rigor en la gestió d’un projecte que s’ha ajustat als criteris
econòmics que de mitjana marcava l’Expo per tenir-hi
presència.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, yo creo que ha sido
una buena oportunidad y una buena presencia de Baleares en la
Expo Zaragoza 2008. Yo creo que la presencia allí ha tenido
unas premisas que era la obligación de la posibilidad de reciclar
todo el recinto, todo el pabellón, tanto el continente como el
contenido. Yo creo que sería una buena oportunidad que esta
presencia que ha sido posible verla a muchos baleares que han
estado allí, pero hay muchos que no, tuviese una presencia no
sólo en Mallorca, sino también en el resto de las islas porque es
un contenido muy interesante. 

Yo creo que hacerse la misma exposición en Baleares,
dirigida al público por un lado como herramienta e instrumento
para los docentes y para los alumnos, para que vean el ciclo del
agua en Baleares, algo que es muy importante. En segundo
lugar, como un instrumento de información, tanto para los
residentes como para los turistas. Es evidente que potenciar el
uso del agua, a partir de (...) del siglo XX es necesario también
reciclar los contenidos. Si usted ve la exposición, verá como
efectivamente nos hemos ido al inicio de todo, pero cuando
hablamos del uso industrial y el uso turístico, posiblemente no
tenga el contenido de la necesidad que hay de divulgar lo de
bueno y no tan bueno que se ha hecho en Baleares en esta
época. Yo creo que se han hecho obras ingentes en los últimos
15 años para el tema del suministro del agua, desde la operación
barco hasta las desaladoras que salen reflejadas. Creo que es
bueno que los estudiantes, que los visitantes conozcamos el
esfuerzo que está haciendo esta comunidad para que el
crecimiento sostenible sea posible en estas islas.

Por lo tanto, yo animo al Gobierno y (...) para que esta
exposición sea presente en Baleares, en las 4 islas y que
lógicamente se posibilite que las personas que aquí vivimos,
estudiantes, docentes, residentes, visitantes, podamos mirar el
esfuerzo que Baleares está haciendo los últimos años para que
el agua sea compatible con el desarrollo sostenible.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Sr. Moragues, vol contestar?

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Rodríguez, crec que estam
d’acord que aquest és un projecte que evidentment quan va
entrar el nou govern ja estava adjudicat, nosaltres vàrem decidir
tirar-lo endavant perquè pensàvem que era una bona idea, que
la gestió ha estat correcta. Evidentment alguns dels continguts
segur que es poden millorar. I, efectivament, la idea del projecte
inicial, aquest ha estat un plantejament innovador de pavelló
perquè la idea inicial del projecte ja era poder-lo reciclar. 

En aquest moment s’està recuperant tot el material que es va
colAlocar dins l’estand de Balears per ser traslladat a Balears.
Encara no tenim decidit si es farà a una instalAlació fixa a un
lloc, o si serà itinerant, que pugui anar a la resta de les illes.
Estam fent feina en açò, però crec que era una bona idea i el
govern actual va considerar que s’havia de tirar endavant i amb
aquest ànim ho hem fet perquè, efectivament, la comunitat
autònoma ha fet molts d’esforços per racionalitzar l’ús d’un bé
tan precari i tan necessari per a les activitats de la nostra terra.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Moragues. 

I.6) Pregunta RGE núm. 8248/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a atenció precoç dels infants entre 0 i 3
anys.

La següent pregunta és relativa a l’atenció precoç d’infants
de zero a tres anys i la formula el Sr. Miquel Àngel Coll. Té la
paraula.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores diputades i
senyors diputats, bon dia una altra vegada, Sra. Santiago, sens
dubte és necessari que donem tota la importància que té al
desenvolupament cognitiu de la primera infància, per això, és
imprescindible que l’administració pública ofereixi serveis
universals i assequibles a totes les famílies per potenciar aquest
desenvolupament en una etapa evolutiva en què es fonamenten
les bases d’allò que serà la persona.



1688 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 38 / 23 de setembre del 2008 

 

Una vegada reconegut, per fi, el caràcter educatiu d’aquesta
etapa per la qual cosa ha estat necessària l’entrada d’un govern
de progrés, simplement per reconèixer allò que estava
científicament conceptualitzat i una vegada establerta l’educació
pública per a la primera infància, ens interessa saber més
concretament, com pensa afrontar la Conselleria d’Afers Socials
l’atenció precoç dels infants de zero a tres anys, una atenció que
no hem d’obviar que en ocasions es fa imprescindible tenint en
compte una sèrie de condicions maduratives determinades pel
medi social i familiar en què conviu la criatura? 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots i a totes,
efectivament aquest govern té plena consciència de la
importància d’aquests primers anys en el desenvolupament
posterior tan físic, com psicològic i social dels menuts i
especialment de nins i nines que presenten dificultats o tenen
qualque tipus de discapacitat.

En aquest sentit, la Conselleria d’Afers Socials ha fet dues
accions. Una dirigida bàsicament a cobrir les necessitats més
destacables, més urgents amb un increment de la plantilla de tot
l’equip d’atenció i valoració de zero a tres anys, d’atenció
precoç. L’increment d’un fisioterapeuta, dos psicòleg i un
logopeda ha facilitat que aquest servei funcioni els horabaixes
amb tot el que suposa de flexibilitat per a les famílies. Una altra
de les accions urgents que ha fet també aquest govern ha estat
l’increment de places concertades de tots aquests serveis que
donen entitats sense ànim de lucre especialment a la zona d’Inca
i a la zona d’Eivissa on hi havia escassa dotació d'aquestes
places.

Després el que sí ja feim de cara a l’ordenació i la
planificació és elaborar un decret d’atenció precoç de zero a tres
anys, precisament perquè dins la nostra comunitat autònoma tots
els serveis tenguin les mateixes condicions, la mateixa qualitat,
i facin un mateix procediment i, conjuntament amb Sanitat i
Educació, s’elabora el Pla d’atenció primerenca que va dirigit
a fer una atenció integral i unificada de tots aquests temes de
registre comú, la mateixa metodologia, els mateixos protocols,
processos comuns, etc. 

En relació amb allò que vostè comentava, també entenent
efectivament que l’educació de zero a tres anys és un sistema
educatiu, no assistencial, el que s’ha fet ha estat que les tres
escoletes que pertanyien a la Conselleria d’Afers Socials, dues
a Menorca i una a Mallorca, s’han transferit a la Conselleria
d’Educació per donar aquest sentit educatiu i no assistencial i
incloure’ls dins la xarxa d’atenció a escoletes de zero a tres anys
perquè, efectivament, aquest és un sistema educatiu. En
aquestes escoletes hi ha nins amb discapacitat psíquica i física
integrats de forma normalitzada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Vol el Sr. Coll fer ús de la
paraula? No.

I.7) Pregunta RGE núm. 8249/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Garcías i Simón, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a millora de torrents.

En aquest cas, passam a la següent pregunta. És la relativa
a la millora de torrents i la formula el Sr. Antoni Garcías, té la
paraula.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies,, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, mesos
enrere el Govern de les Illes Balears i el nou Ministeri de Medi
Ambient Marí, Pesquer i Agrícola varen signar un conveni de
torrents per valor de 10 milions d’euros. La conservació i la
millora de la xarxa dels torrents de les Illes Balears és
fonamental amb un clima com el que tenim, mediterrani, amb
èpoques de fortes pluges, aquesta conservació que antigament
la realitzaven, igual que netejaven els carrers, els veïnats,
antigament netejaven els torrents els propietaris i cultivadors de
les finques limítrofes, avui és una tasca que correspon a les
administracions públiques. 

Sr. Conseller de Medi Ambient, ens podria dir a quines
obres destina el Govern aquests 10 milions d’euros? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Grimalt, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Al conveni que es va aprovar o que
es va firmar aquest passat mes d’agost es preveia que aquests 10
milions que formaven part de l’import econòmic que el
ministeri dedicaria als torrents de Balears, es preveia que es
dedicassin a una sèrie d’obres, d’actuacions de millora de
torrents moltes de les quals ja s’havien iniciat i ja s’estaven
executant per part de la pròpia agència. Per tant, les actuacions
són una seixantena, totes enumerades al conveni, de les quals -
per destacar les més importants- hi hauria actuacions al Torrent
de Son Bauló de Santa Margalida, al Torrent Solleric al terme
municipal de Sencelles, al torrent de Ses Salines a la zona del
botànic cactus, al Serergall d’Inca al predi Son Perelló, terme
municipal de Llubí, el cobriment del Torrent de Manacor, obres
del Torrent de Camp de Mar a Andratx, al Torrent de Bunyola,
al Torrent Major de Sóller, al Torrent de la Síquia, als torrents
de La Riera de Puigpunyent i de Sant Pere d’Esporles i als
torrents Solleric, torrent Xiclatí, Torrent Major i el Torrent de
Biniaraix. 
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Per tant, són una seixantena d’actuacions moltes, com ja
s’ha dic, en aquests moment ja finalitzades i evidentment
aquesta aportació de 10 milions ens permetrà recuperar la
inversió que havia fet l’agència en aquestes obres i dedicar
aquests 10 milions a altres actuacions que en aquests propers
mesos anirem concretant de millora de torrents.

És a dir, els 10 milions els invertirem en obres moltes de les
quals, en aquests moments, estan acabant, perquè així ho preveu
el conveni, però ens permet recuperar la inversió que havia fet
l’agència per destinar-la a altres obres. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.8) Pregunta RGE núm. 8250/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a abocaments d'aigües fecals a la Platja
Gran de Ciutadella.

Passem, doncs, a la següent pregunta. És la relativa a
l’abocament d’aigües fecals a la Platja Gran de Ciutadella, i la
formula el Sr. Josep Carretero. Té la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. El passat 7 de juny es va produir un
vessament d’aigües fecals a la Platja Gran de Ciutadella que
venien de l’estació de bombeig que hi ha darrera la platja, al
costat de la piscina municipal. La Platja Gran és una platja
urbana, integrada dins la ciutat que va estar molts d’anys
contaminada i tancada per a l’ús, però va poder ser recuperada
i ara és una zona molt utilitzada i estimada per la població,
sobretot la gent gran i els fillets que hi van cada dia. Va ser, per
tant, un fet molt greu ja que va fer malbé una zona molt preuada
i delicada que va haver d’estar tancada al bany i que costa molt
mantenir en bon estat. A més a més val a dir que aquests fets no
són nous, s’han reproduït any rere any i la gent arriba que no
entén com no es pot garantir un correcte funcionament
d’aquesta estació de bombeig que està ubicada en un punt tan
delicat. Al dia següent, la notícia o les manifestacions que es
feien des de l’Ajuntament de Ciutadella eren les següents: “El
Ayuntamiento responsabiliza a la Agencia Balear del Agua
como culpable del incidente y ha anunciado que tomará cartas
en el asunto”. 

La gent demana explicacions, demana transparència, i és per
açò que li faig la següent pregunta: són certes aquestes
acusacions fetes des de l’Ajuntament de Ciutadella contra
l’Agència Balear de l’Aigua respecte dels abocaments d’aigües
fecals des de l’estació de bombeig de la Platja Gran?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Carretero, l’estació de
bombeig de Canal Salat disposa de tres bombes submergides
equipades amb els corresponents quadres elèctrics, generador
d’emergència, commutació automàtica en cas que el
subministrament elèctric falli, també té un sistema de
telecontrol via mòdem GPS que dóna avís als telèfons mòbils
del personal de manteniment per qualsevol incidència al sistema
i li he de dir que el funcionament de tot això ha estat
absolutament normal. És a dir, el funcionament normal és que
només funcioni una bomba i, en cas de necessitat, s’engega la
segona i fins a la tercera. El que passa és que l’Ajuntament de
Ciutadella també ha de complir amb la seva obligació que és
separar les aigües pluvials de les aigües residuals i, el que passa
en aquest cas, és que en els casos de pluja les aigües pluvials
van totes o bona part a l’estació de bombeig i, evidentment,
l’estació de bombeig està preparada per fer front a les aigües
residuals, però no a les pluvials, i en els casos de pluges intenses
l’estació, tot i funcionar al cent per cent i funcionar les tres
bombes correctament, no dóna a l’abast per a les aigües de
pluja. 

Per tant, el que hauria de fer l’ajuntament perquè a més és
una obligació que té recollida a la seva ordenança municipal és
separar pluvials de clavegueram i, d’aquesta manera, s’evitaran
aquests problemes en aquesta estació de bombeig perquè encara
que posàssim, no tres, sinó cinc bombes en els casos de pluges
importants és evident que no podrien fer front a tota l’aigua de
pluja que hi va a parar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt. 

I.9) Pregunta RGE núm. 8252/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Miquel Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a ISCOMAR.

La següent pregunta és relativa a ISCOMAR i la formula el
Sr. Josep Maria Mayans. Té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Com deia el diputat que m’ha precedit
no és que sigui un problema nou, però sí que últimament s’ha
agreujat molt i si el conseller ha pogut informar-se sobre aquest
tema, ho haurà pogut comprovar. 

L’estiu passat la naviliera anomenada ISCOMAR ja va
navegar amb moltes dificultats, així i tot arribava i,
mínimament, complia els horaris que tenia establerts, però
enguany, aquest estiu, ha estat insostenible. Una cosa és la
voluntat d’oferir un servei, missió positiva i d’agrair, però una
altra és tenir els mitjans reals per oferir-lo i donar compliment
a tot allò a què s’ha compromès. Ha fet, ha ofert un servei molt,
molt deficient, hi ha hagut moltíssima gent afectada,
moltíssima, moltes cancelAlacions de reserves tant a Eivissa com
a Formentera, perquè recordi, Sr. Conseller, que feia la línia
Formentera-Eivissa i també Formentera-Dènia. La meva
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pregunta, per tant, és, vista la declaració que vostè ha fet als
diaris, d’obrir un expedient en principi informatiu, com està
aquest expedient obert el mes de setembre?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Sr. Vicens, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Mayans, efectivament i
lamentablement durant aquest mes d’agost la naviliera
ISCOMAR ha acumulat una gran quantitat de queixes de
ciutadans i també de l’administració per anulAlar viatges,
acumular retards, canvis d’horaris, reallotjament de passatgers,
bàsicament per diverses avaries a un dels seus vaixells,
concretament el Pitiüsa Nova. Atesa aquesta situació, què hem
fet des del Govern? Doncs, de manera immediata vàrem entrar
en contacte amb l’empresa ISCOMAR per recollir informació,
després, arran dels següents incidents que es varen repetir vàrem
demanar explicacions a la naviliera, la naviliera va dir que
aquest vaixell es retiraria de manera immediata i així va ser
posteriorment. 

Per altra banda la Conselleria de Mobilitat el que ha fet ha
estat solAlicitar per escrit informació a Capitania Marítima per
conèixer els incidents i, per tant, a partir d’aquests informes
instarà la Marina Mercant, que és la -diguem-ne- institució
competent per actuar en conseqüència. 

D’altra banda, també ens consta -i així els animam des de la
conselleria- que molts de passatgers han presentat reclamacions,
concretament una cinquantena de reclamacions, que té
registrades Consum, la Direcció General de Consum, sé que hi
fa feina, i aquestes reclamacions principalment atenen la
devolució de l’import dels bitllets i l’abonament de les despeses.
En aquest cas, com dic, la Direcció General de Consum està
tractant també el tema.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, presidenta. Seguint allò que deia el conseller sí que hi ha
molta gent decebuda i li coment una anècdota, la gent que
aconseguia arribar tant a Eivissa com a Formentera, el primer
que feia quan arribava, era dedicar el primer dia de vacances a
treure un bitllet a una altra companyia per poder tornar al seu
lloc d’origen perquè d’allò depenia la seva feina, continuar la
seva feina, no? El que sí li demanaria és que la imatge negativa,
que no ha estat culpa ni d’Eivissa ni de Formentera, sinó que ha
estat culpa de la naviliera -perquè realment quan et costa arribar
a un lloc, hi arribes amb dificultats o no hi arribes, te’n recordes,
d’aquelles vacances, però en sentit negatiu-, no es torni a donar.
Recordi vostè que el turisme nacional tant a Eivissa com a

Formentera representa un trenta i busques per cent del turisme
total i li demanaria -i supòs que ho farà- que per a l’any que ve
si li solAliciten la línia, que ja només és comunicar-ho, tant
d’Eivissa-Formentera, que és competència del Govern, com de
Formentera-Dènia, que és competència del ministeri,
l’obligassin a fer tots els controls que puguin fer legalment,
evidentment, que els obligassin a deixar la fiança corresponent
o també a tenir una embarcació de recanvi per si tornassin a
passar, Déu no ho vulgui, tots aquests contratemps.

Per tant, jo l’animaria a fer tots aquests controls, en bé,
primer, del turisme d’Eivissa i Formentera i en segon lloc per la
imatge de les nostres illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Vol contestar el Sr. Vicens? Té la
paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sr. Mayans, estic
totalment d’acord que aquest servei, aquest estiu, ha funcionat
molt malament i així ho hem dit tant a la companyia com a
Marina Mercant. Vostè sap que el control, les inspeccions i les
revisions dels vaixells són competència de Capitania Marítima,
efectivament, i això crec que ho duen a terme i és bo que
paralitzin el vaixell si hi ha algun dubte de seguretat en el seu
servei i, des de la conselleria, ja ho he dit, a partir d’aquest
informe si nosaltres veim que els problemes que hi ha hagut són
de força major o bé tenim constància que són errors de la
companyia i fins i tot negligències de la companyia és evident
que el que farem serà instar la Marina Mercant a estudiar
possibles sancions ja que -com dic- és la competent en aquestes
qüestions.

El que vull recordar és que la línia Dènia-Formentera és una
línia que per sorpresa nostra no està declarada d’interès públic
quan realment nosaltres hem anat a demanar-ho a Madrid, la
nostra sorpresa va ser que el govern anterior no l’havia
demanada o així consta a Madrid i això ho intentam solucionar
d’alguna manera, d’aquí a acabar la legislatura creim que es
podrà declarar i es podrà incloure al Reial Decret 1516/2007,
que és el que va incloure tot això. Per altra banda també vull
recordar que, també de manera sorprenent, ni durant l’anterior
legislatura ni abans no hi ha hagut mai una reglamentació
marítima, de transport marítim, on sí que nosaltres tenim
competència, que és entre illes, i que per tant, hi ha molt poca
cosa a fer. 
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Per tant, el que hem fet ha estar posar-nos a fer feina en
aquest sentit de tal manera que aviat crec que podrem presentar
ja un esborrany de llei marítima, de transport marítim entre illes,
de tal manera que precisament aquests esdeveniments no es
puguin tornar produir quan són competència de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. 

I.10) Pregunta RGE núm. 8241/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a funcionament del Servei d'Urgències de
l'Hospital de Can Misses.

Queda temps per a una altra pregunta, La formula la Sra.
Carme Castro sobre el servei d’urgència de l’Hospital Can
Misses. Té la paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, com que vostè
sempre que li parlam de temes d’Eivissa, sigui el tema que
sigui, ens acaba parlant que ha fet una ampliació al servei
d’urgències de l’Hospital Can Misses -es veu que es deu sentir
molt orgullós d’aquesta ampliació-, ens agradaria que ens fes
una valoració de com funciona el servei d’urgències des que han
fet l’esmentada ampliació del servei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Té la paraula el Sr. Thomàs.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada.
Evidentment aquest conseller fa una valoració positiva de la
reforma que s’ha fet al servei d’urgències de Can Misses perquè
és una millora important respecte de les condicions laborals,
assistencials i d’atenció al pacient, per suposat amb la
implicació dels professionals.

És una mesura d’una reforma que implica millora i això vol
dir que encara tenim espai per millorar, però és indubtable que
les condicions són molt millors que les que hi havia fa una any.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Sra. Castro, té la paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, pensava que seria més
explícit el Sr. Conseller, potser no n’està tan orgullós com jo em
pensava, però bé, no faré catastrofisme sobre el funcionament
del servei d’urgències perquè no en puc fer, perquè hi ha un
meravellós equip humà, des dels cap de servei de guàrdia fins
als zeladors passant per l’equip d’infermeria i, per suposat, pels

metges de les especialitats mèdiques i quirúrgiques, un personal
que si vostè l’escoltés quan va a Eivissa l’informaria de primera
mà del dia a dia de l’hospital i sobretot de la manca de
funcionalitat de les noves infraestructrures. Perquè, en què
consisteix l’ampliació que han fet vostès del servei d’urgències?
Han fet una sala amb deu llits, molt estrets, per cert sense cap
tipus d’intimitat, sense les condicions adequades per a
determinats pacients, una sala que vostès anomenen “unitat de
curta estada” prèvia a l’ingrés i que està pensada en principi per
a un màxim d’una estada de 24 hores, però, què passa si com és
habitual no hi ha llits a les plantes? Idò que l’estada a aquesta
sala s’allarga amb les incomoditats que això suposa per al
pacient, per als familiars i per al personal. I, què passa si la sala
està plena?, idò que s’habiliten llits al passadís de raigs x, uns
llits que no sé si ahir els van retirar quan vostè hi va anar, però
que ja s’han convertit en fixos.

I com pot ser, com és possible que faltin llits a les plantes de
l’Hospital Can Misses si vostès també han fet 24 llits més a la
tercera planta? Idò resulta que aquests famosos 24 llits són una
unidad de ingresos rápidos -per noms no quedarà, tot ho
bategen molt polit-, i són uns llits que, curiosament, només
funcionen de dilluns a divendres, els dissabtes i els diumenges
tanquen. La veritat és que no sé quina operativitat té això,
perquè si un pacient que espera a urgències es preveu que tindrà
un ingrés llarg, idò ja no passa a aquesta unitat o si hi passa
haurà de passar la major part del seu ingrés passejant d’un llit a
un altre o al famós passadís de raigs. 

Sr. Conseller, aquest estiu la situació no ha estat
especialment dura, excepte en dies puntuals, ja que curiosament
han disminuït notablement les consultes per drogues malgrat
que ja tenim nou morts aquest estiu a Eivissa per culpa de les
drogues, però aquest serà tema d’un altre dia, en tenim molts de
temes per parlar, però què passarà a l’hivern quan comencin les
aguditzacions de les patologies respiratòries, quan vingui el brot
del grip i augmenti la demanda, com és habitual? Ho té previst,
vostè, tot això? Vostè, Sr. Conseller, ahir va venir a Eivissa i, a
part de no definir-se sobre la instalAlació del servei de
radioteràpia al nou hospital, però d’això també en parlarem un
altre dia -és vostè una font d’inspiració inesgotable-, ens va dir
que aquesta reforma que ha fet vostè ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

... s’hauria d’haver fet fa dos o tres anys i per què no quatre
o cinc anys quan va governar el pacte de progrés quan es va
produir l’augment demogràfic a l’illa d’Eivissa?, vostès no el
van preveure i ara patim la saturació i patim la falta de previsió.
Sí, Sr. Conseller, vostè oblida que abans del Partit Popular va
governar l’esquerra i que la sanitat a Eivissa va estar paralitzada
durant quatre anys.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro.

(Alguns aplaudiments)

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Castro, miri, crec que
vostè té una capacitat de convertir qualsevol mesura positiva en
mesura negativa i fosca i aquí, a Mallorca, sap què diuen? Jo
m’ho faria mirar, m’ho faria mirar, perquè, escolti, jo he fet
molts d’anys feina professionalment a les urgències d’un
hospital i sé perfectament el que és urgències. Si vostè, a un
servei d’urgències, amplia en un 30% els metres quadrats es
considera que és un espai millorable, però és millor que el que
hi havia abans, si en un lloc on hi havia 9 llocs d’exploració ara
n’hi ha 15, se suposa que és una millora. Crec jo, vaja! Si vostè
considera que enguany hi ha hagut 23 professionals mèdics
treballant a urgències, que hi ha hagut 31 infermeres, 18
auxiliars, tot això són mesures positives, com a mínim digui que
són positives perquè sembla que no s’ha fet res. Vull dir, si tot
és fosc i negre, idò digui’m vostè tot això què suposa. Tanta sort
que ha dit que enguany, aquest estiu no hi ha hagut tanta pressió
assistencial, és veritat, les xifres ho diuen, però digui com a
mínim que això són millores. Només li deman això: digui que
són millores, que podrien ser millors?, evidentment, però
perdoni ..., però perdoni, perdoni, nosaltres hem invertit cinc
milions i mig d’euros enguany, hi ha 24 llits d’hospitalització
nous a la tercera planta que suposen un 13% més de la capacitat
de l’hospital, hem fet 8 llits de cirurgia major ambulatòria, hem
fet un hospital de dia oncològic nou, o és mentida tot això, és
mentida?, no, són veritats; que això s’hagués pogut fer l’any
passat?, sí que s’hagués pogut fer. I fa dos anys?, sí que
s’hagués pogut fer, però vostès no ho varen fer. O sigui, per
favor, li deman que com a mínim quan es fan coses en positiu,
ho reconegui perquè la realitat és que tot el que s’ha fet enguany
vostès no ho varen fer i s’ha fet dins els metres quadrats que hi
ha actualment a Can Misses.

Per tant, l’únic que li deman és que tot el que nosaltres hem
fet, vostès no ho varen fer. Hi ha millors condicions de feina i,
sap quin és el repte? El repte és el nou hospital que vostès no
volien fer perquè n’hi han deixat projecte, ni pla funcional, ni
solar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs.

Ara farem un recés perquè aquells que vulguin assistir al
minut de silenci, ho puguin fer.

I.11) Pregunta RGE núm. 8243/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveniència d'executar la segona via de
circumvalAlació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Recomençarem la sessió i estam a la pregunta número 11, i
la formula el Sr. Francesc Fiol. Té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Estam encara commoguts per la
notícia que avui s’ha sabut en aquesta cambra. A la fi sabem qui
és l’alter ego, qui és aquell ésser de confiança que acompanya
el nostre president en el moment de grans decisions, en el qual
es mira com qui es mira al mirall. Aquell en qui descansen les
grans decisions d’estat que el president ha de prendre cada dia
ja sabem qui és. Ha costat, perquè ha estat un dels secrets
millors guardats durant aquesta legislatura però, això, ja ho
sabem. No sabem què nom, però ja sabem qui és, que és
qualque passa, i com que ja sabem qui és no és estrany que
determinades decisions es prenguin com es prenen. 

Per tant parlem un moment del segon cinturó, que és el tema
que ens duia aquí avui matí. Naturalment he de resumir totes les
coses que s’han dit durant aquesta setmana passada respecte a
aquesta qüestió, perquè se n’han dites moltes i qualcuna de ben
curiosa. Però si les haguéssim de resumir en quatre punts, per no
ser molt extens amb la pregunta, diríem: a) El BLOC adverteix
que no acceptarà un segon cinturó amb mesures cosmètiques. b)
El segon cinturó no s’assembla en res al del PP, segons la
presidenta del Consell de Mallorca. c) El Govern diu que la
solució segueix oberta i que s’està negociant entre totes les
bandes. I d) El Sr. Grosske ha dit que de cap de les maneres no
s’aprovarà cap cinturó amb els vots del BLOC, d’Esquerra
Unida i d’Els Verds.

Per tant estam davant un escenari com a mínim confús, i per
tant interessa saber a aquest qui els parla i a tots els diputats de
la Cambra, estic segur, quina posició, quina opinió té el Govern
respecte a aquesta qüestió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Sr. Carbonero, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Fiol, aquesta pregunta
m’imagín que es refereix al segon cinturó de Palma. Aquesta
pregunta és pràcticament la mateixa que em va fer la Sra. Soler
la setmana passada i per tant, a preguntes similars, respostes
similars, com no pot ser d’altra manera.

El Govern respecta les competències del Consell Insular de
Mallorca per decidir el traçat i el tipus de vials que conformaran
els accessos a Palma, sense perjudici de colAlaborar en aquells
aspectes que el mateix consell cregui oportú.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Bé, voldria desmentir amb tots els respectes el conseller
perquè si la pregunta és la mateixa no té perquè ser la resposta
la mateixa, sobretot si durant la setmana que va d’aquesta
pregunta a aquesta altra pregunta s’han dit totes les coses que
s’han dit, i els socis que sostenen aquest govern han dit les coses
que han dit. És això el que li estic demanant, és evident que és
això el que li estic demanant. Per tant no es faci el beneit perquè
vostè no és beneit; no se’l faci, el fa molt bé, presidenta, el fa
molt bé, però que no el faci perquè és viu i el que passa és que
no vol contestar. Veurem si a la rèplica dóna qualque
explicació.

Però em deixi acabar dient que succeirà el següent: a)
Contràriament a allò que el Sr. Grosske diu es farà el segon
cinturó de Palma, per suposat que es farà. b) Es farà amb el
suport del BLOC, d’Esquerra Unida, del PSM i del sursum
corda. c) Només encerten quan rectifiquen; no s’havia de fer
l’hospital de Son Espases, no s’havia de fer el segon cinturó,
l’economia era pròspera i els pressupostos podien ser expansius,
no s’havien de fer barracots...; és a dir, la quantitat de coses que
vostès han hagut de rectificar és ja tan ampla que diu molt del
nostre govern i del que he citat ja al començament, principal
assessor àulic del nostre president.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol.

(Aplaudiments)

Sr. Carbonero, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Fiol, miri, com tot en la
vida hi pot haver punts de vista diferents, però tot i que les
forces polítiques, aquestes informacions que vostè ha donat, hi
ha una qüestió en què estam d’acord, que hi ha consens, i és que
la solució del segon cinturó que vostès proposen, que vostès
varen proposar a la modificació que varen fer del Pla director
sectorial, en aquesta hi ha el consens que no hi estam d’acord.

Per tant és una solució que ni és l’única ni és la millor.
Vostès es mantenen sempre amb propostes viàries que
únicament contemplen les grans infraestructures tipus
autopistes, que són solucions autistes a les demandes de trànsit,
de concentració de vehicles, de gran impacte i excessiu consum
de territori. I a més molt costoses, tant que tenim un deute, que
vostès coneixen, molt considerable en aquesta comunitat
autònoma per les autovies que vostès varen fer. A més suposen
greus ferides territorials, perquè divideixen el territori i suposen,
com va passar a Eivissa i pot passar a Son Sardina, suposen
també greus ferides socials i conflictes socials importants.

Jo els demanaria que encara que només fos per un exercici
intelAlectual pensassin que són possibles altres solucions, que no
només l’autopista tal com vostès l’entenen és la solució viable
i possible per resoldre el segon cinturó, i per tant els demanaria
que pensassin que hi ha altres solucions menys impactants, més
integrades, que distribueixen de forma més isotròpica el trànsit
i que, a més, són menys costoses, més barates. Això és el que
està estudiant el consell insular a la revisió que fa del Pla
director sectorial de carreteres, i per tant ho està fent no només
contemplant les variables de trànsit quant a les demandes que hi
ha i a les futures que hi haurà, sinó també les variables
ambientals, socials, territorials i econòmiques dels accessos a
Palma.

Pensi, Sr. Fiol, que ja fa molts d’anys el sociòleg Mario
Gaviria va dir que l’autopista era la manera més ràpida per
arribar al següent embús, i això és el que està passant. Vostès
encara estan embussats.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

I.12) Pregunta RGE núm. 8247/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a abocadors incontrolats.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta és relativa als abocadors incontrolats,
i la formula el Sr. Bartomeu Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, és conegut
que una sèrie d’actuacions incíviques i una de les més
impactants al paisatge són els abocadors incontrolats. A una
comunitat autònoma que viu del paisatge, del sol, de la platja i
de la seva riquesa històrica, li fa molt de mal que es deixin en
sòl rústic, devora les carreteres, escombraries, i estam parlant
moltes vegades no de dues o tres bosses d’escombraries sinó
moltes vegades camionades senceres. Aquestes accions
atemptem el medi ambient i a la vegada el nostre paratge
natural. 

Des del Govern creim que s’està actuant i s’hauria d’actuar
en aquest sentit i voldríem demanar al conseller quines accions
pot dur a terme la conselleria en aquest àmbit i també quines
són les que té previst iniciar. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament és de tots
coneguda la proliferació d’abocadors puntuals incontrolats en
sòl rústic o devora les carreteres de les nostres illes. Des de la
conselleria tenim sobradament constatada l’existència d’aquests
abocadors i també hem de destacar l’increment de denúncies
sobre aquest tema. Actualment un nombre molt important de les
denúncies que arriben al Servei de Residus de la Direcció
General de Qualitat Ambiental es refereixen precisament a
abocaments de residus no perillosos, concretament més d’un
80%.

Ens preocupa, com vostè ha dit, el malbaratament de
l’entorn i les seves conseqüències mediambientals i
econòmiques, mediambientals per la fragilitat i per l’impacte
que pot causar a l’entorn i al territori, i també econòmiques
perquè evidentment el paisatge en el nostre cas és una part del
nostre producte turístic. Per això des de la consellera estam
impulsant tot un seguit d’actuacions sobre aquesta qüestió que
a continuació li explicaré, però abans permeti’m recordar-li que
segons la Llei de residus la potestat sancionadora en matèria
d’abocaments, d’abandonament o d’eliminació incontrolada de
qualsevol tipus de residu no perillós és dels ajuntaments, i que
les competències també en control urbanístic i d’ordenació del
territori és dels ajuntaments i subsidiàriament dels consells
insulars. Per tant, partint del fet que la competència bàsicament
en el cas de residus no perillosos és dels consells i dels
ajuntaments, també no podem passar per alt que molts
d’ajuntaments no tenen els mitjans necessaris o desconeixen la
normativa a aplicar i per tant necessiten l’ajut de la conselleria.

Vist tot això, les nostres actuacions bàsicament aniran sobre
tres eixos. Per una banda, l’anàlisi de la situació actual i la
confecció d’un catàleg de punts d’abocament amb la
colAlaboració dels ajuntaments per saber on hi ha aquest
problema i tenir localitzats els punts on es produeix de forma
habitual aquest tipus d’abocaments irresponsables. Segona, una
informació als ajuntaments i als ciutadans, i en aquest sentit
s’engegarà una campanya de conscienciació general als
ciutadans dels perjudicis que això crea i les responsabilitats en
què poden incórrer les persones que fan aquestes pràctiques. I
per altra banda també la informació i l’assessorament i
l’assistència als ajuntaments perquè puguin fer el que és la seva
competència, que és perseguir i sancionar aquestes actuacions.

Però per altra banda també volem agilitar la nostra pròpia
actuació administrativa amb aquests expedients i accelerar la
remissió i comunicació als ajuntaments i, per altra banda, actuar
en molts de casos, perquè en molts de casos nosaltres podem
actuar i també podem obrir expedients, especialment quan hi
hagi residus perillosos en joc o quan s’estigui afectant zones
sensibles, espais protegits o zones d’especial vulnerabilitat
ambiental. 

Per tant la conselleria actuarà i actua en aquests casos i ha
obert nombrosos expedients i, per altra banda, intentarem que
els ajuntaments també compleixin amb la seva obligació i entre
tots mirar d’eradicar aquesta pràctica, que realment és molt
lesiva per al medi ambient i fins i tot per al nostre turisme.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt.

I.13) Pregunta RGE núm. 8251/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanya d'incendis.

La següent pregunta és relativa a la campanya d’incendis, i
la formula el Sr. Joan Boned. Té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, avui ha tengut
diferents oportunitats de parlar de les propostes de la seva
conselleria, i segur que en el segon punt de l’ordre del dia
d’avui tendrà l’oportunitat de continuar-ho fent. Però si tenim
en compte que una de les principals tasques que té la seva
conselleria, entre d’altres, és la prevenció d’incendis, i tenint
present que ens trobam ja a finals del mes de setembre i per tant
els mesos de més perill i risc d’incendis ja han passat, ens
agradaria conèixer quin és el resultat i com ha anat la campanya
de prevenció d’incendis, precisament fins a dia d’avui.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Boned, la veritat és que li he de
dir que estam molt satisfets del resultat de la campanya
d’incendis fins a dia d’avui. Tots sabem que no podem dir blat
fins que és dins el sac, i és que la temporada de risc no ha
acabat, però bé, la part més important sí que ja ha finalitzat, i si
bé no hem aconseguit reduir el nombre d’incendis, cosa que
evidentment no depèn de nosaltres perquè no podem estar
nosaltres permanentment al costat dels ciutadans per evitar
imprudències, sí que hem reduït de forma important el nombre
d’hectàrees cremades, i això és prou important i ens demostra
que el dispositiu que tenim funciona bé i que en tots aquells
incendis que hi ha hagut l’actuació ràpida dels mitjans
d’extinció ha fet que el nombre d’hectàrees cremades sigui molt
petit.

Si comparam el 2007 amb enguany, de 15 de setembre..., és
a dir, amb dades de 15 de setembre en els dos casos perquè es
pugui fer una comparació així com toca, veim que l’any passat
hi va haver un centenar d’incendis, enguany són 113, per tant
són més incendis, però el nombre d’hectàrees cremades l’any
passat, que va ser un any molt bo, va ser de 85, i enguany és de
43. Per tant la reducció és important, tot i que el 2007 ja va ser
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un any molt bo quant a incendis forestals. D’aquestes 43
hectàrees 38 han estat de superfície sense arbres, no arbrada, i
només 5,18 boscos i superfícies arbrades. 

Per tant estam satisfets i estam satisfets perquè pensam que
les millores que hem introduït han vist resultats. Recordem que
enguany s’ha modernitzat la flota de mitjans aeris, que s’ha
augmentat la capacitat operativa amb augment de litres d’aigua
de què es podia disposar, la disponibilitat de transport immediat
d’efectius, hem ampliats els períodes d’estada dels mitjans, s’ha
implantat un sistema de seguiment de flota, s’ha incrementat en
una unitat d’extinció a Menorca, s’ha millorat la comunicació
amb l’àmbit forestal amb la incorporació d’un terminal satèlAlit
de banda ampla, s’han instalAlat dues noves estacions de
subministrament de retardant a Menorca i a Eivissa, s’ha
avançat el període de servei de vigilància fixa en 15 dies, i s’han
reforçat les brigades helitransportades. Per tant s’ha adoptat tota
una sèrie de mesures que estam satisfets perquè veim que han
donat bon resultat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt.

No fa més ús de la paraula?

II. InterpelAlació RGE núm. 4976/08, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a política en matèria de
medi ambient a Eivissa i Formentera.

Passam a continuació al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en la interpelAlació presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, relativa a la política en matèria de medi ambient a Eivissa
i a Formentera. En nom del Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Bé, el conseller de Medi Ambient avui
té un dia intens, jo supòs que és bona senyal, això vol dir que
tots, tots ens interessam pel medi ambient, i aquest també és el
motiu de la meva interpelAlació, i jo vull que sigui, esper que
sigui així, una intervenció tant meva com seva constructiva, i
així intentaré que sigui. Evidentment jo intentaré extreure
conclusions positives de tot el que parlem avui per presentar
iniciatives posteriors. Vostè mateix ha reconegut que s’ha fet
molta feina en medi ambient en els darrers quatre anys; ja du un
any i mig vostè i hi havia molta feina començada, vostè mateix
ho ha reconegut diferents vegades. 

Jo analitzaré un poc la política de medi ambient actual,
anterior i de futur en blocs, i començaré pel parc natural.
M’agradaria, Sr. Conseller, que ens digués, per començar per un
tema concret, si hi ha alguna novetat del vaixell Don Pedro;
recordi que hi ha un acord per unanimitat del Consell d’Eivissa
que encomana l’extracció d’aquest vaixell. També m’agradaria
saber si, com mana el PRUG, té alguna intenció d’habilitar
subvencions per soterrar línies elèctriques dins el parc natural
d’Eivissa i Formentera. I també dins aquest parc natural què
opina vostè de la regulació del trànsit dins la zona del parc
natural de l’illa de Formentera i si té pensat, vists els resultats

i vist també escoltaré la seva opinió, si té pensat fer el mateix a
l’illa d’Eivissa. Vostè sap que el PRUG es va aprovar el 2005
i va entrar en vigor el 2006, i totes les edificacions que vaig
defensar jo mateix estan catalogades com a BIC, Bé d’Interès
Cultural. En aquest sentit se li ha demanat, tant a Eivissa com a
Formentera i hi ha hagut alguna discrepància a Formentera
sobre el centre d’interpretació de Ses Salines, de Formentera
concretament, que en principi s’havia pensat ubicar a Can
Marroig i ara es creu que la millor ubicació és una edificació
catalogada BIC dins la zona de més influència i afluència del
parc natural. 

També dins aquest parc natural, Sr. Conseller, m’agradaria
saber si, com vostè sap perfectament, les boies ecològiques que
es varen instalAlar arrel del projecte Life Posidonia, si té pensat
vostè instalAlar-ne més, evidentment finançant-les el Govern o
d’allà on es pugui treure el finançament, i si té pensat algun
tipus de regulació; he vist articles en premsa últimament que
l’any que ve ja es començarà a cobrar per aquest servei.

Un tema concret i molt important: a Formentera hi ha un
estany, que és S’Estany des Peix, que és un refugi natural
impressionant, i dins del PRUG es va manar que es fes una
regulació de fondeigs, també d’acord amb l’associació d’usuaris
d’aquest estany, S’Estany des Peix. M’agradaria saber si hi ha
alguna notícia referent a això perquè és un tema importantíssim,
que hi fondegen moltíssimes embarcacions, petites
embarcacions de gent de l’illa.

Em pot explicar també, Sr. Conseller, com està el projecte
de la sal, d’escama de sal o d’escata de sal i d’algues
farmacèutiques dins l’estany de Formentera? La consellera de
Formentera ho ha explicat i ho ha anunciat en premsa, però jo
vaig fer una pregunta i em va dir que no tenia vostè cap projecte
dins la seva conselleria. Quant a senyalització, m’agradaria
saber -vostè ho va anunciar el 2007, l’octubre del 2007- el juliol
del 2008, dels 400 senyals que hi havia pressupostats, només se
n’han instalAlat 47; quins han estat els motius que s’han patit per
no tenir aquesta senyalització llesta, per exemple, per a aquest
estiu? 

I un darrer tema del parc natural. M’agradaria saber el
conveni que es va firmar entre el Govern balear i el Ministeri de
Medi Ambient per desenvolupar projectes de protecció del
litoral, aquests projectes es van repartir el 2005, al Govern
balear li tocava el carril de bicicletes entre Es Pujols i La
Savina, pressupostat en 900.000 euros, i manava que estigués
llest el quart trimestre del 2007. M’agradaria saber com està
aquest projecte. I també tocava al ministeri, per altra banda, la
recuperació del circuit hídric de Ses Salines; m’agradaria saber
com està també aquest projecte que tocava al ministeri i si vostè
té alguna informació respecte a aquesta actuació.
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Canviant totalment, però també, evidentment, dins medi
ambient, tema de residus. M’agradaria saber, a Eivissa, per
exemple, com està l’execució de les plantes de tractament dins
l’abocador de Ca na Putxa. Vostè ha dit ara mateix, contestant
una pregunta, que no és competència com no és competència
directa els residus no perillosos del Govern, però sí que ho és
indirectament. Jo mateix vaig ser gestor d’un pla director
aprovat el 2001 per un decret del Govern i per tant
indirectament es té la competència, però sempre té la supervisió
del Govern balear. Per tant m’agradaria saber com estan
aquestes plantes de tractament, quan es començaran, quan
s’acabaran; vostè sap que es potenciava el compostatge i es
disminuïa la biometanització. M’agradaria saber un tema molt
important: com es finançaran i d’on es treurà aquest
finançament per construir aquestes plantes? És més d’un 50%
del cost de l’abocador la qüestió d’aquestes plantes, per tant
m’agradaria saber d’on es treurà i si té pensada alguna via de
finançament a part de la que tots ja sabem, que és el cànon
d’explotació i el cànon de retorn que l’empresa cobrarà als
ciutadans d’Eivissa i Formentera.

Pensa, Sr. Conseller, ajudar el Consell d’Eivissa, com li ha
demanat, per construir les set deixalleries d’Eivissa?, i la
deixalleria que està dins el pla director a l’illa de Formentera?

I parlant de Formentera, m’agradaria saber si hi ha alguna
novetat respecte a la petició unànime d’aquest parlament i del
Consell d’Eivissa i de Formentera respecte al cost del transport
de residus de Formentera a Eivissa, si té alguna notícia de
darrera hora del ministeri. Quan se segellarà, quan es clausurarà
l’abocador de Formentera?, i com està el centre de
descontaminació de vehicles usats a Formentera? Vostè sap, o
li ho hauran comunitat, que hi havia un terreny destinat a aquest
tema i m’agradaria saber com està el projecte i quin tipus de
finançament s’executarà per fer aquesta instalAlació. 

Parlant de residus, què hi ha de la depuradora d’Eivissa? És
un tema importantíssim que duim ja anys de rossec i no sabem
a dia d’avui -almenys jo no ho sé, no sé si vostè té alguna
notícia de darrera hora- què es farà, si hi ha el terreny, amb quin
(...) es construirà i..., doni’m alguna novetat respecte a aquest
tema.

Pedreres. M’agradaria saber, Sr. Conseller -ja sé que són
molts de temes, contesti’m el que pugui; si no li faré més
preguntes en ple o en comissió-, m’agradaria saber, Sr.
Conseller, les pedreres d’Eivissa si hi ha aprovada alguna
restauració més de les que varen fer del 2003-2007, i si hi ha en
tràmit o si hi ha en tramitació alguna planta de benefici o
selecció per separar la ferralla dels inerts per recuperar aquestes
pedreres. Farà un pla de pedreres adaptat a Eivissa i Formentera
en combinació amb la Conselleria d’Indústria? I parlant de
residus perillosos, vostè va anunciar el 2007, a l’octubre, que
faria un pla director de residus perillosos; m’agradaria saber a
dia d’avui, Sr. Conseller, aquest pla director de residus
perillosos com està, vostè va dir que el faria i li anuncii que la
recollida de residus perillosos era molt deficient a Eivissa i a
Formentera i fins i tot vàrem haver de cancelAlar el contracte de
l’empresa que ho feia.

Un tema que a vostè el toca indirectament però sí que és
important i segurament tendrà més informació que jo, tema
delimitació de Formentera. Té cap novetat bona?, perquè
dolentes ja ho sabem. I un tema que li vaig fer una pregunta oral
en plenari, pla de sostenibilitat de la costa, si en sap alguna cosa
o si ja s’ha derogat, cosa que seria una bona notícia, perquè
entra..., o ajuda o dóna suport a la delimitació que ningú no vol
a l’illa de Formentera.

Tema, que no se n’ha parlat molt en aquest parlament des
que ha començat la legislatura, pous de Santa Gertrudis. Què hi
ha dels pous?, l’aigua ja és potable?, serveix per a regar?, hi ha
contaminació?, què s’ha fet amb aquest tema? Vostè sap
perfectament, i ho ha també citat moltes vegades, que l’anterior
conseller de Medi Ambient, Jaume Font, va fer moltíssima feina
en aquest tema d’un desastre ecològic que ningú no vol que es
torni a repetir. Parlant d’aigua, termini de finalització de l’aigua,
de la conducció d’aigua a La Mola, i termini d’execució, termini
de finalització de la dessaladora de Santa Eulària.

Un altre tema, finques públiques. M’agradaria saber si té
pensada la compra d’alguna finca pública, a part de la que
adquireix el ministeri; a vostè li han fet arribar diverses
propostes i sé que sempre les remet al ministeri. M’agradaria
saber si via Govern balear s’adquirirà algun tipus de finca
pública. I si té pensat fer una segona fase a la finca del Cap de
Barbaria; és una àrea recreativa importantíssima de 3 milions de
metres quadrats que es va adquirir a un preu molt assequible, es
varen fer moltíssimes coses però queden encara, evidentment,
moltes coses per fer. M’agradaria saber si té pensat fer alguna
actuació dins aquesta finca a Formentera. I Ses Fontanelles a
Eivissa; té una petició, que no sé si la té entrada dins el Govern
balear, d’un ús com a camp d’entrenament de ca eivissenc, i
m’agradaria saber si l’ha contestada o què té pensat fer amb
aquesta finca també del Govern que està a l’illa d’Eivissa.

Centre d’interpretació d’Els Amunts. Està construint-se amb
un conveni que va heretar vostè de l’anterior legislatura, però a
dia d’avui encara no sabem el conveni per al funcionament
d’aquest..., crec que lloc emblemàtic per conèixer la zona nord
d’Eivissa, i ens agradaria saber quin tipus de convenis farà amb
l’ajuntament o amb el consell per fer funcionar aquest centre
d’interpretació. Vostè sap que el Leader ho va equipar, el
Govern balear ho construeix i l’ajuntament cedeix els terrenys.

Parlant d’incendis -abans ha contestat una pregunta
d’incendis-, reconec tot el que ha fet a totes les illes i sobretot
també a les illes d’Eivissa i Formentera, però hi ha una petició
per part de l’illa menor de les Pitiüses, Formentera
concretament, on se li demanava reiteradament una tanqueta
forestal perquè donàs suport als camions urbans de bombers que
té el parc de bombers de Formentera; m’agradaria saber si ha
considerat aquesta petició que li vaig fer quan va comparèixer
vostè en els pressupostos, m’agradaria saber si ha pogut
disposar o tenir algun marge de maniobra per complir aquesta
promesa.
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M’agradaria saber la seva opinió, Sr. Conseller, respecte -ja
sé que són moltes preguntes i esper que se’n recordi de quasi
totes-, m’agradaria saber la seva opinió -torn repetir- del tema
de les energies renovables; què pensa vostè dels parcs solars?,
s’instalAlaran o no?, no sé si s’instalAlaran o no, ja no ho sé en
aquests moments, a Eivissa o a Formentera. La Comissió Balear
de Medi Ambient ho va rebutjar, sé que la consellera
d’Indústria, que té devora vostè, hi està a favor, per tant
m’agradaria que ara que estam parlant es decidissin i ens
diguessin la seva opinió. 

I hi ha un problema greu a Eivissa amb el tema de la
processionària; m’agradaria saber, i a tots els apicultors també
els agradaria saber, quin tipus de tractament farà amb el tema de
la processionària, i si n’han detectat a l’illa petita de les Pitiüses.
És un tema important que afecta la massa forestal de les Illes i
és un tema que no podem deixar de banda. 

Jo sé, Sr. Conseller, que són moltíssimes, moltíssimes
preguntes, però jo en deu minuts les he pogut fer i esper que
vostè en deu minuts també me les pugui contestar.

Gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula, en representació del
Govern, el Sr. Conseller de Medi Ambient, Sr. Grimalt.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Mayans, avui m’ha tocat
contestar cinc preguntes en el torn de preguntes i crec que vostè
me n’ha fetes..., he perdut el compte a les trenta; per tant ha de
comprendre que, tot i que vostè esperi que en deu minuts les hi
pugui contestar totes, la capacitat d’aquest conseller és limitada.
De tota manera intentaré contestar les principals i marcar les
línies d’actuació de la conselleria a l’illa d’Eivissa.

Li vull agrair el to de la seva intervenció i, com ha dit abans,
que això es feia amb intenció positiva i de colAlaboració i de
resoldre i millorar el medi ambient a les illes d’Eivissa i
Formentera, jo en aquest sentit també el convid, al marge
d’aquesta sala, a participar i a fer aportacions i a fer la feina que
faci falta amb vostè per mirar de resoldre els problemes dels
ciutadans d’Eivissa i de Formentera.

Començarem pel tema de recursos hídrics, que vostè me
n’ha fet alguna pregunta. Bàsicament recursos hídrics és
subministrament d’aigua potable i tractament d’aigües residuals.
En subministrament d’aigua potable tenim per una banda en
licitació les concessions de les dessaladores d’Eivissa amb una
inversió de 12 milions d’euros i una inversió de reposició de 21
milions d’euros; aquesta concessió implica pràcticament fer
noves les dessaladores i adequar-les i millorar el seu
funcionament i ampliar la seva capacitat. Per altra banda, en
relació a la conducció d’aigua potable a La Mola que vostè
m’ha demanat, efectivament es té un pressupost de 5,5 milions
d’euros, un termini d’execució de dos mesos, de dotze mesos,

perdó, i es conduirà l’aigua potable a..., el projecte implica
conduir l’aigua potable a La Mola i un colAlector de sanejament
des de La Mola fins a Sant Francesc. Aquesta obra aviat
s’iniciarà i en principi s’ha arribat a un acord amb el Consell de
Formentera en relació al traçat, que era un tema que estava
pendent. 

En relació a les aigües residuals, tenim en aquests moments
licitades i adjudicades, i ja per tant en obres, l’ampliació i la
millora de la depuradora de Platja d’en Bossa, que com vostè
recordarà es va prioritzar la seva execució, i l’EDAR de Sant
Antoni, a més d’una remodelació a la depuradora de Vila que
els tècnics varen recomanar que es fes perquè mentre no
disposem d’una nova depuradora és necessari actuar a la que
tenim ara perquè continuï donant servei amb bones condicions.
En relació a la nova depuradora ens agradaria ja disposar d’uns
terrenys per poder redactar el projecte i que s’iniciessin les
obres com més prest millor, però a dia d’avui encara no
disposam de terrenys; ens agradaria, òbviament, que
l’Ajuntament d’Eivissa fos conscient, que sabem que ho és i
sabem les dificultats que té per trobar un terreny adequat, però
és un tema que ens urgeix perquè evidentment, amb les
actuacions que farem a la depuradora que en aquest moment té
Vila confiam que pugui continuar funcionament una sèrie
d’anys, però evidentment una depuradora nova faria millor
servei.

En relació a ports, li he de dir -vostè no me n’ha parlat- que
s’ha començat a treballar en la gestió integral de la badia de
Sant Antoni per tal de regular els fondeigs incontrolats que
actualment es realitzen en aquesta badia; per això se solAlicitarà
al Ministeri de Medi Ambient l’adscripció de la zona 2, que
comprèn tota la badia, per poder actuar més enllà d’allà on
actualment tenim competències. Per altra banda s’hi han
instalAlat pantalans que han implicat incrementar una
cinquantena d’amarratges amb els quals s’ha pogut donar suport
al club nàutic el temps que durin les obres, i que aviat s’iniciarà
el nou edifici d’oficines portuàries i un edifici de serveis amb
banys i dutxes a la confluència del moll de les “golondrines” i
de trànsits. També es treballa en la gestió de residus generats
per les embarcacions, com aigües negres, residus sòlids,
material pirotècnic, tant a Eivissa com a Santa Eulària, que com
vostè sap és un port concessionat.

En relació amb la Direcció General de Canvi Climàtic, el
Pla d’acció de lluita contra el canvi climàtic afecta totes les illes
i preveu, entre d’altres mesures, la creació d’una xarxa de
pobles per al clima, que implicarà evidentment també
ajuntaments de les Pitiüses; tenim la xarxa de vigilància de la
qualitat de l’aire de Sant Antoni de Portmany i s’està elaborant
un inventari d’emissió de gasos d’efecte hivernacle per illes que
permetrà tenir la informació desglossada per a cada una de les
illes.

En relació amb la Direcció General de Qualitat Ambiental,
estam fent feina i tenim el compromís del ministeri que
subvencionarà el transport de residus de Formentera a Eivissa,
tema que, com sap vostè, està pendent des de la passada
legislatura. I en aquest sentit el ministeri, hem hagut d’entrar
amb calçador aquest tema, perquè no es va demanar la
subvenció quan tocava, però el ministeri s’ha compromès a
subvencionar aquest transport.
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En relació amb l’impuls a les agendes locals 21 hi estam fent
molta feina a Eivissa, perquè era l’illa que estava més
endarrerida en relació amb la implantació de les agendes locals
21 i és el municipi on estam intentant que es faci més feina en
aquest sentit, perquè recuperin temps perdut.

També tenim quatre brigades de neteja de platges a l’hivern
i a l’estiu, aquest estiu hem tengut sis virots, dos d’ells a
Formentera, i tres pelicans, un d’ells a Formentera, fent feina
perquè la qualitat de les aigües de bany sigui la millor possible.

En relació amb la Direcció General de Biodiversitat, d’on
vostè m’ha fet moltes preguntes, li he de dir que, en primer lloc,
és el primer any que cada parc disposa d’un pressupost propi,
d’una quantia determinada per cada espai natural, ja que fins ara
això no era així i s’anava fent feina mentre es tenia
disponibilitat pressupostària i no es podia fer una planificació.
Enguany el parc natural de Ses Salines ha tengut una assignació
fixa, ben igual que la reserva natural d’Es Vedrà, i s’hi han fet
diferents actuacions, hi ha tot un llistat, tant a un com a l’altre,
crec que no val la pena concretar, en tot cas, si llavors en tenia
ganes, ja li enumeraria les actuacions.

Estam fent feina en la redacció del PORN de Cala d’Hort,
700 hectàrees, de moment. I han començat, com vostè ha dit, les
obres del centre d’interpretació dels Amunts d’Eivissa i s’estan
finalitzant les de Can Marroig. En relació amb Can Marroig, li
he de dir que, efectivament, el Consell de Formentera no vol
que el centre d’interpretació es faci allà, però bé, a Can Marroig
s’han invertit molts doblers públics per posar aquell edifici en
condicions i nosaltres de moment la nostra intenció és que allà
hi vagi el centre d’interpretació, perquè evidentment no hem fet
tota aquesta obra per a llavors no aprofitar aquest edifici i haver-
ne de rehabilitar un altre per fer el centre d’interpretació. En tot
cas, si el Consell de Formentera troba que s’ha de fer una
actuació a un altre lloc, ho estudiarem, mirarem de trobar
solucions, però de moment l’objectiu és que Can Marroig sigui
el centre d’interpretació.

S’han editat fulletons de bones pràctiques marines en el parc
natural de Ses Salines, amb la colAlaboració del Consell de
Formentera i també material divulgatiu sobre la Xarxa Natura
2000. S’està elaborant una cartografia detallada dels hàbitats de
l’illa de Formentera, amb un conveni amb la Universitat. I
també es duen a terme els estudis de base sobre l’activitat
salinera, que serà document de feina inicial per a l’elaboració
del pla d’ordenació i gestió d’aquesta activitat, que, com vostè
sap, contemplava i preveia el PRUG. L’esmentat pla s’ha de
redactar per la conselleria, amb el suport d’una comissió de
treball els membres del qual s’anomenaren recentment.

A Eivissa també s’han fet actuacions de restauració forestal;
de manteniment del viver forestal a Can Marines; de lluita
contra la processionària del pi, amb colAlocació de trampes per
a la captura de la papallona de la processionària; revisions per
elaborar corbes de vol i la (...) de la plaga. També s’ha
colAlaborat en tasques aèries de fumigació. S’ha anat fent neteja
manual de torrents; s’ha fet feina en el manteniment de les
finques públiques, concretament en el Cap de Barbaria, que
vostè crec que m’ha demanat abans, s’ha fet una restauració
forestal d’unes vint hectàrees, mitjançant la plantació de savines
i de pins i s’han mantengut les repoblacions d’anys anteriors i

evidentment també s’hi han fet tasques de colAlocació de
trampes de processionària del pi.

En relació amb el Don Pedro, com que hi ha una
compareixença prevista, crec que millor deixar aquest tema per
a la compareixença.

La regulació del trànsit a Formentera, en línies generals
pensam que la regulació de l’excés de vehicles als parcs naturals
és positiva i aquesta mateixa regulació de l’excés de vehicles
també ho volem implantar a l’illa d’Eivissa. Se seguirà el
mateix sistema que a Formentera o se n’adoptarà un altre? Això
és un tema que en aquests moments estam acabant de tancar, a
fi que la propera temporada hi pugui ja haver una primera
regulació, no tant sols a Ses Salines d’Eivissa sinó a altres
platges incloses dins espais naturals, com podria ser el cas d’Es
Trenc a Mallorca.

En la regulació del fondeig nosaltres som molt partidaris de
l’autoregulació, per això hem fet uns tríptics, tota una campanya
informativa als navegants perquè sàpiguen com han de fondejar
i quines són les condicions amb que es pot fer el fondeig, però
a determinats llocs molt sensibles no queda més remei que
també intervenir directament i no refiar-se tan sols de la bona
voluntat dels navegants. Per això s’ha incrementat la vigilància
a Marina en el parc de Ses Salines d’Eivissa i de Formentera i
estam posant en marxa i estam estudiant incrementar els punts
de fondeig controlat i controlar especialment les zones més
sensibles.

En relació ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Conseller.

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

Sí, gràcies. En relació amb els temes del ministeri,
evidentment és al ministeri a qui correspon contestar i de tota
manera tenim una reunió aviat, amb el Sr. Pucheu, per abordar
totes aquestes qüestions.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Grimalt. Per fixar posicions i per un temps de
cinc minuts, intervé, en primer lloc, pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina el Sr. Vicens.
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EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Evidentment, la interpelAlació duia moltíssimes preguntes sobre
activitats, com ha dit el conseller se n’han contestades també
moltíssimes i amb els deu minuts de la intervenció és difícil
tocar tots els temes.

Per part del Grup d’Unió Mallorquina volem dir ja, de
principi, que valoram positivament les actuacions que du a
terme la Conselleria de Medi Ambient a cadascuna de les illes.
La feina que es fa, evidentment, sempre ve condicionada amb
els pressuposts i que amb uns pressuposts més elevats es
podrien dur a terme encara més activitats.

Concretament, i parlant de la interpelAlació ja més centrada
en la política a Eivissa i a Formentera, volem fer una sèrie de
suggeriments en el sentit que des del nostre grup parlamentari
creim que seria bo elaborar el Pla d’ordenació dels recursos
naturals de Cala d’Hort per acabar de definir jurídicament la
protecció de les àrees naturals de les illes Pitiüses.

Pel que fa al parc natural de Ses Salines d’Eivissa i
Formentera, els senyors i senyores diputats saben que té
moltíssimes figures de protecció, des de la Xarxa Natura 2000,
fins a ANEI, també dins el Conveni de zones humides, és
reserva natural, patrimoni de la humanitat i té, a més, el PORN;
té el Decret 132/2005 en què es va aprovar el Pla rector d’ús i
gestió del parc natural, és a dir, la figura de protecció està
suficientment garantida.

Per altra banda, des del nostre grup parlamentari ens alegra
saber que s’han començat les obres en el centre d’interpretació
dels Amunts d’Eivissa i de Can Marroig, creim que és important
que es divulgui la flora i fauna d’aquest parc natural; que es
començarà en breu la conducció d’aigua potable a Sa Mola.
Estam convençuts que la divulgació i el coneixement del nostre
medi és fonamental per a la conscienciació de la societat envers
el medi natural i el canvi climàtic. També seria interessant, en
aquest sentit, comptar amb la Xarxa de vigilància de qualitat de
l’aire; aprovar i elaborar un inventari d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle a les Illes Balears per a desenvolupar a
cadascuna de les illes.

A la vegada també creim que hem de potenciar el programa
de l’Agenda 21; les acreditacions d’E-mas a les empreses
turístiques. És interessant també impulsar i promoure les
certificacions d’inversions mediambientals de les empreses en
general i concretament seria important aconseguir rebaixes dins
l’Impost de societats per promocionar aquestes actuacions. Són
polítiques totes aquestes que promourien la sostenibilitat del
nostre medi.

Un altre tema que també creim que és important és el dels
fondeigs ecològics que s’han dut a terme sota el programa Life
Posidònia, que s’han instalAlat en el Caló de S’Oli a Ses Salines
i a S’Espalmador.

Pel que fa a la protecció de les espècies, és bàsic també
mantenir una línia de treball, que ja s’ha obert, per a la protecció
de les tortugues marines, del falcó peregrí, arbres singulars i
endemismes vegetals, recuperació de la fauna en general.

I per acabar, des del nostre grup parlamentari, consideram
que des de la Conselleria de Medi Ambient s’ha de donar
solució al tema de l’aigua potable, com ja s’ha parlat, i al
sanejament de l’illa de Formentera.

Des del Grup Parlamentari Unió Mallorquina volem
finalitzar encoratjant tota la conselleria i el conseller de Medi
Ambient a donar resposta, com ve fent, i solucions als temes
que s’han tractat avui aquí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, crec que em toca una espècie de missió impossible,
que és amb un torn de cinc minuts fer un posicionament del
grup sobre tot allò que amb aquesta impressionant bateria
d’inquietuds i de preguntes ha presentat el Sr. Mayans. En
qualsevol cas, nosaltres el que hem fet és escoltar les respostes
del conseller, crec que d’escoltar aquestes respostes, també del
que sabem per compareixences anteriors i pel seguiment a
través dels mitjans de comunicació d’allò que fa la conselleria,
el que feim és un reconeixement de la gestió de la conselleria,
de la tasca que es fa i de la cura amb la qual s’adrecen totes les
qüestions de medi del conjunt de les Illes Balears, però en
aquest cas d’Eivissa i Formentera.

Per tant, el que faré serà renunciar a l’intent de fer un
posicionament de grup sobre tot allò que ha plantejat el Sr.
Mayans i en qualsevol cas, quan arribi el debat de la moció que,
previsiblement, seguirà a aquest debat d’interpelAlació, ja ens
posicionàrem sobre aquells punts concrets que el Sr. Mayans
sotmeti a aquesta cambra.

El que sí volem fer és aprofitar aquesta interpelAlació, ja que
tots els grups ens hem de posicionar sobre l’epígraf medi
ambient a Eivissa i Formentera, quines són les nostres principals
inquietuds, quines són les principals preocupacions al respecte,
i jo crec que sobre el capítol dels espais naturals que em volia
centrar a l’hora de plantejar aquestes preguntes nostres i
aquestes inquietuds.

Eivissa i Formentera, tots ho sabem, són unes illes molt
castigades pel creixement urbanístic i per això mateix nosaltres
pensam que mereixen un esforç especial de preservació
d’aquelles àrees naturals que encara tenen un bon estat de
conservació i que per tant encara mereixen una preservació pels
seus valors, tant siguin paisatgístics com per la biodiversitat.
Nosaltres sabem quina és l’herència rebuda, quin és l’estat de la
qüestió en la qüestió de protecció de la biodiversitat d’espais
naturals; també sabem que hi ha un esforç pressupostari
important, d’augment de la dotació pressupostària. Nosaltres
pensam que tot això, tant l’esforç pressupostari com l’herència
rebuda resta credibilitat a les crítiques que puguin venir a un
moment determinat del Partit Popular, però en qualsevol cas no
lleva que aquestes siguin les nostres preocupacions.
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En primer lloc, ens preocupa la situació en què es troba el
parc natural de Ses Salines, Ses Salines és una àrea amb una
protecció consolidada sobre el paper però en una situació sobre
el terreny que està molt enfora de ser l’ideal, el conseller sap
perfectament que hi ha qüestions d’obres pendents de
demolició, d’activitats impactants just al costat dels límits del
parc, de construccions abandonades, de massificació i per tant
a nosaltres també ens agradaria saber quines són les previsions
de la conselleria respecte de tot aquest conjunt de problemes.
Ens agradaria que fos possible avançar en capítols com són
l’eliminació d’aquestes construccions abandonades; controlar la
proliferació dels “xiringuitos” de platja; introduir més mesures
de restricció del trànsit de cotxes cap a les platges que queden
dins l’àmbit del parc, etcètera.

I també ens agradaria, i aquesta és una qüestió que ha sortit,
saber què passarà i quan estaran plenament restaurats i en
funcionament els centres de visitant, tant el centre de l’antiga
església de Sant Francesc a Eivissa, com el centre de
Formentera allà on sigui que finalment s’ubiqui aquest centre de
visitant.

Pel que respecte a l’altre espai natural principal, per dir-ho
així, que és el de Cala d’Hort, ens alegram que estigui en marxa
la redacció d’un PORN i també ens agradaria saber un mica per
on van els tirs en aquesta qüestió del PORN de Cala d’Hort.

Aquí, en aquesta cambra, ja ens hem referit algunes vegades
a la pintoresca història d’aquest parc i del parc de la península
de Llevant, que van units i que van lligats, varen ser creats per
l’anterior pacte de progrés i varen ser pràcticament eliminats pel
govern de l’etapa anterior, pel govern Matas, amb una retallada
que va ser dràstica i que jo diria que va ser traïdora perquè es va
perpetrar a través d’aquella via clandestina de la disposició
addicional de la llei d’acompanyament. A més, aplicant aquella
pintoresca doctrina, Sr. Font, segons la qual el valor natural
d’una àrea no depèn d’allò que conté sinó que depèn de si la
propietat és pública o si és privada. En el cas de Cala d’Hort el
resultat de l’operació va ser espectacular, de 2.700 àrees vàrem
passar, de 2.00 hectàrees vàrem passar a mitja hectàrea, i jo no
sé si hi ha un llibre Guinnes dels records dels mini parcs
naturals, però si hi ha un llibre guinnes dels rècords el parc de
Cala d’Hort hi hauria de ser.

Nosaltres l’encoratjam a dur endavant la tasca del PORN, a
fer-ho amb esperit de diàleg i per a nosaltres, Sr. Conseller, com
més s’acosti el resultat final al que va ser el parc natural de
l’any 2002 més haurà guanyat Eivissa en protecció d’espais
naturals.

Un apunt respecte de Ses Feixes, el decret llei de mesures
urgents que va preparar la Conselleria de Mobilitat va permetre
la seva protecció cautelar, que nosaltres sabem o confiam que
serà definitiva amb el nou Pla general d’Eivissa. Pensam, en
qualsevol cas, que Ses Feixes tendran un ple reconeixement, el
ple reconeixement que li correspon com a zona humida de valor
natural el dia que estiguin incloses en un catàleg de zones
humides.

I voldria acabar, estic passat de temps, amb una darrera
qüestió que és l’adquisició de finques públiques. Sabem que hi
ha un dèficit en aquesta matèria a Eivissa i a Formentera, també
sabem que el Ministeri de Medi Ambient adquirirà diverses
finques de valor natural a les Balears, imaginam que la
Conselleria de Medi Ambient hi haurà de dir la seva sobre quins
són els terrenys que s’han d’adquirir. A les Pitiüses, com dic, hi
ha un dèficit en aquesta matèria i ens agradaria saber per on va
la intenció i per on van les preferències de la conselleria en
aquest sentit. El Consell d’Eivissa acaba de fer una proposta que
ens sembla molt interessant ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Diputat.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, trenta segons.

... acaba de fer una proposta d’adquirir una finca de 700.000
metres quadrats a Cala d’Hort; la conselleria, lògicament, ha
d’actuar amb els seus propis criteris, però aquesta sembla que
és una proposta interessant a la qual val la pena donar suport.
De tot això, com he dit al principi, tendrem temps de continuar
parlant-ne.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
nostre torn d’intervenció en aquesta interpelAlació, en primer
lloc voldria dir que potser sorprèn una mica, o felicitar el diputat
Sr. Mayans perquè ha aconseguit presentar una interpelAlació
com a Grup Mixt, perquè sempre estam acostumats que el Grup
Popular surt aquí i diu que és l’únic grup de l’oposició i que
compta amb 29 diputats, està bé que vegi que el diputat del
Grup Mixt també existeix.

I dit això, crec que val la pena donar-li la benvinguda al Sr.
Mayans, Sr. Conseller, donar-li la benvinguda a la preocupació
pel medi ambient, a la preocupació per la protecció del territori,
per la protecció d’aquells elements naturals que valen la pena
protegir i treballar. I ho dic perquè està molt bé la seva
exposició de deu minuts aquí i evidentment jo no entraré a tota
la relació de propostes que vostè ha enumerat i ha donat a
conèixer el Sr. Mayans, però crec que sí hem de dir que és
sorprenent perquè algunes qüestions sí les voldria ressaltar de
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la intervenció del Sr. Mayans, com per exemple quan parlam de
parc natural.

Potser el Sr. Diputat oblida que a la passada legislatura ell
mateix era conseller de Medi Ambient d’Eivissa i Formentera
i diputat que donava suport al Govern del Partit Popular i que jo
recordi no vaig sentir gaire preocupació quan el Govern de la
passada legislatura pràcticament va esborrar del mapa un parc
natural sencer, Cala d’Hort, jo no vaig sentir cap preocupació
del Sr. Diputat en aquells moments, i ara sí, ara tenim
preocupació pels parcs naturals i per tota la resta.

Llavors també li reclama a vostè una urgent solució al tema
del trasllat dels residus de Formentera a Eivissa; potser, tal
vegada, també vostè com a conseller li podria preguntar què va
aportar ell com a conseller insular durant quatre per solucionar
aquest problema que, efectivament, hi és i existeix.

Però anem a una altra qüestió, també he sentit que parlava
d’un projecte, que li reclama també a vostè, de descontaminació
de vehicles a Formentera. Miri, jo record una cosa, perquè sí
m’havia de preocupar la passada legislatura d’estar molt
pendent dels pressuposts any rera any que presentava el Govern,
i li diré una cosa, crec recordar que durant tres anys, tres
pressuposts, hi havia la previsió d’aquest projecte en els
pressuposts, avui el diputat que donava suport a aquells
pressuposts encara li reclama a vostè que faci aquest projecte.
On està? Està bé reclamar, però també que cadascú assumeixi
el que es va fer quan es tenia la possibilitat de fer coses.

Parc de Ses Salines, vostè ha explicat quina és la línia que
es pensa dur i crec que està bé, perquè tots els extrems són
dolents, tant l’abús territorial a un parc natural és dolent, com
seguir segons quines propostes proteccionistes que suposin
entrebancs per a d’altres qüestions i per això crec que està bé
mesurar les propostes, les sortides i que aquestes siguin el més
equilibrades possible.

I també m’ha paregut, em pareix recordar, que li ha reclamat
què s’estava fent amb la restauració de pedreres.

Jo, potser llavors en el proper punt tendrem l’oportunitat de
parlar també d’alguna cosa relacionada amb això, però potser
també a vostè li podria preguntar: el Consell d’Eivissa, del qual
formava part en aquell Govern, què va fer per a la restauració de
pedreres? I crec que hi havia qualque projecte estrella de la
passada legislatura que sí tenia qualque previsió de destinar
materials, terres i materials d’obra per regenerar i recuperar
aquestes pedreres. Potser també caldria preguntar què es va fer
amb tot allò, perquè tenc la sensació que es va despistar bastant.

I per acabar, ja que em queda molt poc temps, fer una breu
referència al tema de la depuradora de Vila, que segueix sent
cavall de batalla d’uns i altres, però que, des del meu punt de
vista, sí hi ha un marcat element diferencial entre què es va fer
la passada legislatura i què passa ara. La passada legislatura hi
havia una necessitat i era d’un solar per fer una nova
depuradora; avui tenim encara la mateixa necessitat, però el que
és innegable és que en els passats quatre anys en el manteniment
de l’actual no s’hi va posar ni un euro, ni un sol euro, no hi
havia la més mínima voluntat de mantenir aquesta
infraestructura; avui hem sentit que la previsió és d’una forta
inversió en manteniment a l’espera de poder solucionar el greu

problema del solar per a la nova depuradora; greu problema que,
per cert, a pesar de tota la polèmica que podríem seguir fent i
podem discutir, aquí hi ha l’exconseller i podríem discutir tot el
temps que fes falta sobre el tema del solar de la depuradora,
però la realitat és una i no els agrada i és que si no hagués estat
pel bloqueig polític d’un alcalde del Partit Popular, a la proposta
tècnica i viable que es va posar sobre la taula avui no parlaríem
d’aquest problema i estaria resolt. Però clar, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. BONED I ROIG:

... bloquegem políticament durant quatre anys i quan som a
l’oposició reclamem que se solucioni amb molta celeritat.

Sr. Conseller, crec que la línia que segueix és la bona i estic
segur que abans que acabi la legislatura greus problemes no
resolts en els passats quatre anys quedaran enllestits.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el seu portaveu, Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Veurà, jo, durant aquesta
intervenció del Sr. Mayans i del Sr. Conseller i dels portaveus
he tractat de seguir atentament no només l’exposició de
l’interpelAlant sinó també la del conseller i d’alguns portaveus.
Hi ha una cosa que m’ha xocat i és que alguns portaveus enlloc
de fixar posició en nom del seu grup, la seva feina ha consistit
en una defensa aferrissada del conseller, com si ell mateix no
sabés defensar-se, no sé si és qüestió de debilitat o que algú té
ja una vocació d’escudero, que dirien en castellà, que supera ja
doncs fins i tot el que marca el Reglament. El fet és però que,
bé, jo, Sr. Conseller, no faré el mateix, però sí mantindré o
intentaré mantenir el màxim respecte i que, com deia el Sr.
Mayans, sigui aquesta una interpelAlació positiva.

Però dit això, crec que dels comentaris del conseller, dels
comentaris dels diferents portaveus, crec que aquest any i mig
de gestió no pot ser més decebedor, més descoratjador. Mirin,
si parlam de depuradores, començarem, si volen, per la de Vila,
que tal vegada en aquest moment està en aquest moment en la
situació més estranya, perquè veuran: efectivament, a l’anterior
legislatura tenien un problema, que era cercar un solar, però és
que el trobaren, les sis institucions, ministeri, Govern balear,
ajuntaments d’Eivissa i el Consell d’Eivissa arribaren a un
acord i firmaren un conveni, que ara, per motius polítics, com
molt bé es va exposar l’octubre de l’any passat, no s’ha volgut
acomplir, i és legítim que si canvia un govern no es vulgui
acomplir un acord, però que hi havia acord sí i que estava firmat
per tots també. I per tant hi havia lloc; clar, quan hi ha un lloc
firmat, o millor dit, un conveni que assenyala un lloc,
claríssimament parlar de bloqueig polític és una miqueta
diferent o una miqueta difícil, perquè en tot cas serà que ve
d’ara, no?
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Però és que de més abans, de més abans el Sr. Conseller va
anunciar que l’octubre de l’any passat, quan es va debatre
aquesta qüestió en aquesta casa, en aquest mateix saló de plens,
va dir que era imminent la ubicació definitiva de la depuradora
de Vila. Clar, el concepte d’imminent tal vegada no és el mateix
el que té el conseller que el que tenen la resta de diputats, però
quasi un any, falta un mes perquè s’acompleixi un any, que
teníem l’anunci o esperàvem l’anunci imminent de la ubicació
de la depuradora de Vila.

De Santa Eulària no n’hi he de parlar, hi havia una previsió
pressupostària de 7,6 milions d’euros, que es canviar per dur-la
a Sant Josep, i a Sant Josep, a la Platja d'en Bossa, hem estat un
any i mig per poder sentir avui que les obres estan començades.
Per cert, ahir la conselleria almenys va publicar que seria
imminent el començament, amb 24 hores ha canviat, ja les
tenim començades.

De Sant Antoni, de la depuradora de Sant Antoni doncs què
volen que els digui? Mirin, s’havia adjudicat el 2007, en el
2008, a principis del 2008 s’anulAla l’adjudicació, es fan unes
modificacions en el projecte i el dia 31 de març del 2008
l’Ajuntament de Sant Antoni dóna la llicència a la conselleria
per poder executar aquestes obres. Encara estam esperant que
comencin aquestes obres i ningú sap de què van.

No sabem res tampoc, no ho ha comentat el conseller, del
dipòsit regulador per proveir aigua a Sant Rafel. El conseller ha
parlat d’un tema interessant, ports, tot i que a Eivissa només
n’hi ha un, el de Sant Antoni. I ens trobam que anuncia un
edifici administratiu en el port, amb el qual està absolutament
en contra l’Ajuntament de Sant Antoni. A més, a pesar
d’aquesta oposició, perquè l’edifici es vol fer al passeig marítim
i és una aspiració molt antiga de l’ajuntament i del poble de
Sant Antoni que aquest edifici es llevi, que és allà on hi ha la
llotja de pescadors. L’únic que fan és un edifici administratiu i
no toquen per res, ni ajuden, la confraria de pescadors que té
molta més necessitat que la conselleria per tenir un edifici
administratiu, entre altres raons perquè els hi va la viabilitat de
les seves explotacions i fins ara la conselleria s’ha pogut
arreglar bastant bé i, pel que fa, no importa que tengui cap
edifici.

Hem d’acabar el passeig del dic del port de Sant Antoni, allà
on es necessita tancar, solucionar el problema del servei de
combustible per als vaixells. S’ha de fer la reforma i la
modernització del passeig que va des del moll dels pescadors
fins al dic. Ha dit una cosa important el Sr. Conseller avui, que
s’han fet noves instalAlacions de molls provisionals per ajudar el
club nàutic mentre es fan les obres. Sr. Conseller, jo supòs que
vostè no ha anat molt per allà, si ves el desgavell que hi ha amb
aquests molls provisionals, se’n temeria que no és que hi hagi
50 amarraments, és que s’han passat cent pobles. És a dir, tapen
tota la platja de s’Arenal, tapen els canals de navegació de les
barques que duen turistes. Tanquen el port i ara han de fer un
pla per regular el fondeig incontrolat, però és que els fondeigs
ja no es veuen! Vostè des de Sant Antoni no veu cap vaixell
fondejat, els han tapat. Aquest és el problema que té. I ara volen
gestionar... i què queda per gestionar si tanmateix ho han tapat
tot? Han omplert el port sense tenir cap concert, res planificat,
ni res previst. Ni tan sols...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sr. Diputat.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Acab tot d’una, Sra. Presidenta. Ni tan sols l’acord de
l’Ajuntament de Sant Antoni. I també li podria parlar de moltes
altres qüestions, però crec que amb aquestes valdria la pena que
almanco tenguéssim una sortida satisfactòria, almanco que
tenguéssim la satisfacció que els ajuntaments que no són del
Govern tenguessin el mateix tractament que té la resta.
M’agradaria haver sentit, quan parlàvem d’espais naturals, saber
què passa amb Cala d’Hort, ara sembla que s’anuncia
l’adquisició d’uns terrenys de 700.000 metres de superfície que
no sabem exactament com és ni a quina finca es refereixen. Jo
crec que val la pena conèixer, perquè precisament aquesta és
una...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Diputat.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, Sra. Presidenta. Simplement em queda comentar...

LA SRA. PRESIDENTA:

No li queda temps.

EL SR. JUAN I CARDONA:

...la ubicació dels parcs fotovoltaics. No hem sentit res sobre
aquesta qüestió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica té la paraula el grup
autor de la interpelAlació per un temps de cinc minuts.

Té la paraula el Sr. Mayans.
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EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Per qüestió de temps només tractaré dos
temes que ja he tractat abans. Crec que li ha fet més preguntes
el diputat del BLOC que no jo, per tant, (...) esper que me les
respongui. Sr. Boned, jo no puc entrar en debat amb vostè, però
quan jo era conseller de Medi Ambient d’Eivissa i Formentera
no vaig veure cap interpelAlació seva de medi ambient. O a vostè
no li interessava o jo ho feia molt bé, no ho sé. Per tant, em
centraré en dos temes importants.

Depuradora d’Eivissa. Després de moltes reunions,
moltíssimes, del conveni, el ministeri el va declarar d’interès
general, per tant, ho pagava el ministeri. Vostè havia de pagar
el (...) que se li va oferir i que es va consensuar a Eivissa. I
després, com dic, del conveni signat a tres bandes el mes
d’octubre, arribam a una reunió l’11 de setembre on es posen
damunt la taula uns terrenys situats damunt Sa Coma. Hi va
haver una altra reunió el 8 de novembre del 2006, hi eren
presents: Antonio Serrano, secretari general de Biodiversitat del
ministeri; representant el Govern balear el conseller Jaume
Font; per part del consell insular el Sr. President m’hi va enviar
a mi mateix i també hi havia gent de l’Ajuntament d’Eivissa. En
aquella reunió va quedar tot claríssim, tenc aquí la foto
d’aquella reunió, el Sr. Jaume Font, Recursos Hídrics, Ibasan,
el Sr. Xico Tarrés batle de Vila, Antonio Serrano, Rubio i jo
mateix. En aquesta reunió va quedar clar que tots acceptàvem
la depuradora a l’àrea protegida de damunt Sa Coma. Què va
passar després? En el Parlament, el 15 de novembre del 2006,
tenc aquí el retall de diari, l’actual conseller d’Ordenació del
Territori d’Eivissa, el Sr. Miquel Ramon, va presentar una
proposició no de llei per treure aquesta depuradora a sòl rústic.
Què va passar aquí? Vostè no hi era, però jo li ho contaré. PP i
PSOE es varen unir per rebutjar aquesta proposició no de llei de
l’actual conseller d’Ordenació del Territori d’Eivissa. I deien:
“los socialistas dicen que no hay un sitio mejor”, això ho posa
el diari del 15 de novembre.

Per tant, això era el novembre del 2006. El maig del 2007 ja
no hi ha solar. Així, quan xerrava de bloqueig polític
m’agradaria saber si això és un bloqueig polític o què és. I el
més increïble de tot és que a dia d’avui, anunciat als diaris de 19
de setembre, fa no res, hi ha un plànol fins i tot allà on s’anuncia
que hi haurà un circuit de motocross en el polígon de tir de Sa
Coma i que el poliesportiu de Sa Coma, jo vaig fer la mili allà,
es farà també per a usos públics de tota Eivissa. O sigui,
l’OTAN, fins i tot el Sr. Putin, crec que no permetrien que hi
hagués una depuradora a Sa Coma. Però, en canvi, hi pot haver
un circuit de motocross i mil coses més. Per tant, que baixi Déu
i ho vegi. A més, no es deixi enganyar i exigeixi que busquin els
terrenys ara mateix que és una cosa urgent.

Quant a residus, només tocaré un altre tema perquè només
tenc cinc minuts. Sap per què li preguntava el finançament del
Pla director, que vostè no m’ha contestat i el finançament de les
plantes de tractament? Hi ha un protocol, si vol li faig arribar i
esper que en tengui alguna notícia, que es va firmar el 2007,
entre l’exconseller Sr. Jaume Font i el president del Consell
d’Eivissa, allà on per un mandat del Pla director de residus, a
l’article 6.4.c), apunti-s’ho i després ho podrà buscar, el Govern
balear finançarà el 30% a Eivissa i el 40% a Formentera de les
obres que no financiï Europa. Això què implica? Implica, i em
sap greu que no hi hagi el conseller d’Hisenda aquí, 15 milions

d’euros que ha de pagar el Govern balear. A aquest protocol que
es va firmar l’any 2007 es va establir que en 6 mesos es firmaria
el conseqüent conveni i el protocol deia que hi hauria 25
anualitats de 632.557 euros per finançar el Pla director d’Eivissa
i Formentera. 

Per què li dic això? Perquè la primera anualitat hauria
d’haver estat efectiva el primer trimestre del 2008, o sigui ja
s’hauria d’haver cobrat per part del Consell d’Eivissa 632.000
euros, i veig que en Xico Tarrés m’està escoltant. M’agradaria
saber què hi ha d’això. I li dic què hi ha d’això perquè totes les
taxes, tots els cànons i tot el tema del Pla director d’Eivissa i
Formentera està calculat en base que Eivissa i Formentera
rebran 15 milions d’euros en 25 anys. O sigui, 632.000 euros
cada any. Tot està calculat en base a això. La resta, Europa ja ho
ha pagat, són 7 milions d’euros, i la resta ho pagaran els
ciutadans d’Eivissa i Formentera. Si això no es fa efectiu,
evidentment el cànon del fems d’Eivissa i Formentera pujarà...,
no sé si un 41% com a Mallorca, però molt.

Per tant, són temes importantíssims que m’agradaria que
vostè em comentés, tenc aquí el protocol que es va firmar. Jo
esper que el tengui, que sigui conscient que això existeix, i el
conseller d’Hisenda si no ha fet efectiva aquesta anualitat que
la posi, la d’enguany i la del 2009.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. En torn de contrarèplica té la paraula
el Sr. Grimalt.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Mayans, jo no sé si la meva intervenció la considerarà dèbil i si
necessitaré suport d’altra gent per contestar, però s’han dit un
seguit de coses en aquestes darreres intervencions que
m’agradaria contestar. La primera, les depuradores. Escoltin, Sr.
Cardona i Sr. Mayans, aquest any s’invertiran 13 milions
d’euros en depuradores a Eivissa. És una quantitat
importantíssima en relació amb les inversions globals a Balears
en matèria de depuració i és molt més d’allò que vostès
invertien en depuradores a Eivissa, la veritat és que ens hem
trobat unes depuradores en un estat lamentable. La depuradora
de Santa Eulària no té problemes des d’enguany, té problemes
des de fa anys. La depuradora de platja d’En Bossa el mateix.
La veritat és que si alguna cosa haguessin fet, menys feina
tendríem ara i per ventura no tendríem tantes necessitats per
atendre. Evidentment la depuradora de la platja d’En Bossa, els
tècnics, no cap polític, deien que era més urgent la seva
intervenció que no la de Santa Eulària. En qualsevol cas jo m’he
cansat de repetir durant aquest any que la depuradora de Santa
Eulària és un compromís assumit per a l’any que ve.
Evidentment governar és prioritzar i en aquest cas hem
prioritzat allò que s’ha considerat més necessari.
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La depuradora de Vila. Escoltin, vostès varen arribar a un
acord en uns terrenys que estan elevats, per tant, presenten
problemes tècnics perquè l’aigua s’ha de bombejar cap amunt.
I per altra banda està dins una ANEI. Vostès que s’omplen la
boca de parlar de medi ambient, no sé com defensen amb tanta
contundència que es facin depuradores dins ANEI. Evidentment
jo pens que hauria de ser imminent, ja, que l’ajuntament ens
plantegés uns nous terrenys per ubicar la depuradora. En
qualsevol cas també és cert que vostès no varen actuar a la
depuradora de Vila i en aquests moments tenim una depuradora
en molt mal estat perquè no se li va fer un manteniment. En
aquest sentit nosaltres actuam en aquesta depuradora perquè
sabem que, tot i que haguéssim tengut els terrenys el mes de
novembre passat, la depuradora no es fa en dos dies.

Per altra banda el cas de Sant Antoni. És increïble que vostè
en parli de la depuradora de Sant Antoni, quan s’ha hagut de
tornar adjudicar perquè les coses no es varen fer ben fetes. Per
tant, jo crec que en lloc de queixar-se que s’ha hagut de tornar
a fer la feina, el que haurien de fer és agrair que hi hagin passat
de puntes.

El tema del catastrofisme de Sant Antoni. En el port de Sant
Antoni s’estan fent actuacions i se’n faran més perquè el port de
Sant Antoni és un port important i s’hi ha d’actuar.
L’ajuntament no vol l’edifici d’oficines allà on s’ha de posar,
nosaltres estam disposats a parlar amb l’ajuntament per trobar
solucions bones per a tots. Però aquest edifici d’oficines és
necessari i en aquests moments nosaltres tenim un espai on fer-
lo.

En relació amb el protocol d’intencions d’Eivissa. Escolti,
vostès m’han dit abans que només actuàvem a ajuntaments
amics. I vostès només firmaren un protocol d’actuacions amb
Eivissa i no amb Menorca, quan les necessitats de resoldre el
tema dels residus és igualment important a Menorca que a
Eivissa. Jo aquí no sé qui fa parts i quarts. Nosaltres pensam que
el problema dels residus s’ha de resoldre a Menorca, a Eivissa,
a Formentera i a Mallorca. En aquest sentit ja hem parlat amb
el conseller d’Hisenda per veure de quina manera..., estam en el
moment que estam i vostès saben els problemes pressupostaris
que té aquesta comunitat autònoma, per trobar solucions, per
trobar doblers per ajudar els consells de Mallorca, de Menorca
i d’Eivissa en les inversions que impliquen els seus plans
directores de residus. Ara també és curiós que firmessin el
protocol d’intencions i no el conveni i, a més, el firmessin just
abans de les eleccions. Si haguessin fet una mica més de feina
tal vegada tendrien el conveni ja firmat i en aquests moments no
estaria encara pendent.

Vostè m’ha parlat del Pla director sectorial de pedreres. Jo
li record que el Pla director sectorial de pedreres es va transferir
als consells insulars l’any 2001 i, per tant, vostè va tenir quatre
anys per fer el Pla director sectorial de pedreres d’Eivissa. No
sé què em demana.

En relació amb l’adquisició de finques. Aquest govern en
principi, tret que la situació econòmica millori moltíssim, li puc
assegurar que aquest govern no podrà comprar finques. El que
sí podrà fer és demanar, amb això tenim el compromís de la
ministra, el compromís d’inici de legislatura d’invertir 40
milions d’euros en la compra de finques en el litoral, que aquest
compromís es faci efectiu i per això aquelles propostes que ens
arribin, ja sigui a Cala d’Hort o ja sigui a altres llocs, els
remetrem al ministeri i evidentment nosaltres li demanam al
ministeri que prioritzi les actuacions, o bé en zones en perill de
degradació, o bé properes o incloses dins espais naturals
protegits, perquè pensam que són les més adequades per ser
adquirides. En qualsevol cas tenim una reunió prevista, com li
he dit abans, amb el Sr. Pucheu i confiam poder tenir més
informació aviat.

Em deix moltes coses per falta de temps, supòs que aviat em
llevaran la paraula. En qualsevol cas, evidentment, a totes les
preguntes que no he contestat el Parlament té sistemes per fer-
les i jo per anar-les contestant.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt.

I acabat aquest segon punt de l’ordre del dia, passam al
tercer que correspon al debat i a la votació de les proposicions
no de llei.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 6548/08,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
execució de les autovies d'Eivissa.

En primer lloc debatrem la RGE núm. 6548 presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a l’execució de les
autovies d’Eivissa. Intervé el Grup Parlamentari Socialista per
defensar la proposició no de llei. El Sr. Boned té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Tal
vegada a alguns de vostès els sorprendrà i es preguntaran per
què tornam a parlar d’autovies en aquest parlament? I la
resposta és sí, n’hem de tornar a parlar i jo els explicaré per què.
Crec recordar que la darrera vegada que vàrem parlar d’autovies
en aquest parlament va ser el mes d’octubre del 2007 a un debat
d’una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Socialista que proposava com enteníem que s’havien de
finalitzar les obres que es deixaren sense acabar, aquestes
autovies en concret. En aquell debat, com dic, fa ara quasi un
any, crec que va quedar prou clar que l’execució d’aquestes
infraestructures havia estat extremadament deficient i que, com
he dit, es posaren en servei amb alguns greus problemes sense
resoldre. Jo voldria només citar-ne alguns d’aquests problemes,
com s’havia d’acabar aquell darrer tram de l’autovia a
l’aeroport, on quedava clar que no es podia executar el projecte
que hi havia aprovat i previst inicialment. Però tampoc no es va
veure gaire interès per buscar una solució i una alternativa
perquè alguna d’aquestes alternatives o solucions passaven per



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 38 / 23 de setembre del 2008 1705

 

tocar “interessos sensibles”, per dir-ho d’alguna manera i millor
deixar-ho com està i entrar en un debat llarg i estèril. O el tema
d’aquell inexistent drenatge que recordaran vostès que es va
trobar el nou govern que provocava que aquestes autovies quan
feia quatre gotes es convertissin en rius. 

Clar, si feim una mica de memòria o directament llegim el
Diari de Sessions, d’aquell debat d’octubre del 2007,
recordarem que l’argument del portaveu del Partit Popular en
aquell moment i en aquella proposició no de llei va consistir a
dir que el fet de continuar parlant d’autovies en aquell moment
no era res més que fer teatre. Això és el que es va dir. A més, si
hi sumam totes les crítiques absurdes, moltes fetes per part de
representants del Partit Popular al llarg d’aquest any, això ens
donarà a entendre que sembla necessari aclarir realment qui ha
estat tot aquest temps fent teatre, o des del nostre punt de vista
qui directament ha estat contant mentides als ciutadans. Voldria
recordar que, des del nostre punt de vista, la manca d’escrúpols
del passat govern del Partit Popular, passant per damunt tot el
que va fer falta, s’havia proposat i marcat com a objectiu
inaugurar les autovies abans de les passades eleccions locals i
autonòmiques, va fer i va provocar que es posessin en servei
sense acabar i amb nombroses deficiències. I així, amb aquest
caòtic panorama, el juliol del 2007 aquest govern es va trobar
unes autovies, com he dit, sense acabar, obertes i sense cobrar
el cànon i amb totes les obres aturades. Ah! I una qüestió
fonamental definitivament resolta en aquell moment, la negativa
d’AENA a fer cessió de qualsevol dels seus terrenys i, entre
altres coses, el que motivà aquesta reacció va ser una certa
manipulació de les negociacions que hi havia obertes per part
del Govern i de la Conselleria d’Obres Públiques en concret.

A partir d’aquí l’actual i nou govern va començar per
modificar l’adjudicació administrativa per tal de permetre que
la posada en servei, parcial això sí, de la concessió es fes de
forma legal. Es varen redactar nous modificats, seguint per cert
els criteris que s’havien marcat a la proposició no de llei a què
he fet referència, aprovada per aquest parlament el passat
octubre. I precisament en base a un d’aquests modificats es
varen poder reprendre les negociacions amb AENA que varen
donar com a resultat, ara que reclamava una menor superfície de
terrenys i es veia un altre tarannà, al final es pogués fer ús d’una
part d’aquests terrenys, concretament els que feien falta per fer
i executar el nou projecte modificat. També es va decidir
prorrogar, com no podia ser d’altra manera, el termini de les
obres. Tot això, senyores i senyors diputats, resultava
simplement inassumible pel Partit Popular, avui a l’oposició, i
com a conseqüència al llarg d’aquest any s’han contat diverses
històries i cap d’elles real.

Però entrem en alguna d’aquestes desqualificacions que
s’han fet al llarg d’aquest temps. S’ha parlat del túnel de Sant
Rafel, una proposta de modificació. Aquest nou govern va
decidir que no s’acabava el túnel de Sant Rafel, i per què no
s’acaba?, demanaven els representants del Partit Popular.
D’entrada jo crec que és molt simple, simplement perquè és un
túnel innecessari, no feia cap falta, és un fals túnel i és un túnel
de ficció. I com que és de ficció i, a més, suposava entre altres
coses un element important, suposava més d’una tercera part del
pressupost total de l’autovia a Sant Antoni, jo crec que ja és
motiu suficient. Però hi podem afegir una dada més. Mirin, en
aquesta autovia l’obra executada i tot allò que quedava pendent,
segons els modificats que havia redactat i presentat l’anterior

govern del Partit Popular, suposaven un increment d’un 35%,
només en aquella autovia, un 35%. Amb les noves
modificacions aquest increment s’ha reduït al 7,9%. Crec que és
un altre bon motiu de per què no feia falta acabar aquest túnel.

I clar, després de tot això encara hem de sentir alguns
portaveus del Partit Popular dir que no acabar aquest túnel és un
acte de servilisme -així ho varen dir-, servilisme amb l’empresa
constructora. Per cert, diuen que feia temps que venien
reclamant això precisament perquè no li quadraven els comptes
a l’hora d’executar l’obra. I és aquí precisament quan es veu
clarament que el Grup Popular perd els papers i l’únic que
s’intenta és continuar manipulant i fent demagògia. Però ja que
es va parlar de servilisme, en podem parlar més a fons si fa falta
i no només cap a l’empresa constructora, també cap a alguna
altra empresa, que segons el projecte anterior que hi havia
redactat, es veia clarament beneficiada en els seus interessos
particulars. Els sona el tema de la utilització de les terres de
l’autovia de l’aeroport? Sí, aquest tema que no té gaire
importància, però ha motivat la intervenció de la Fiscalia,
alguna importància deu tenir. L’anterior govern, sense cap
necessitat, la mateixa que hi havia per fer el túnel, va decidir
que la major part de l’autovia de l’aeroport s’havia de construir
en trinxera. 

Ningú no s’explicava per què es necessitava construir
aquesta autovia en trinxera, fins que vàrem començar a veure on
anaven totes les terres que es treien d’aquesta autovia. En aquell
moment es va veure d’entrada que ilAlegalment, incomplint el
propi contracte de concessió no es portava a uns terrenys de
dipòsit que estaven prevists, ni es complia un compromís que
entre altres la mateixa consellera d’Eivissa havia adquirit com
a propi i era dur aquestes terres a les pedreres inactives, per això
jo parlava abans de les pedreres per recuperar-les. Es dipositava
tot allò que es treia a uns terrenys molt prop de l’autovia, al
costat de Sant Jordi, on una empresa de la família Matutes tenia
projectat un camp de golf. Ells precisament, el Grup Popular,
que acceptava això, ens parla a nosaltres i a aquest govern de
servilisme. Jo no sé com s’hauria de qualificar el fet d’utilitzar
en benefici propi i particular unes terres que en aquell moment
eren públiques, ja que havien estat expropiades als seus
propietaris. Sense perdre de vista el benefici directe que això
suposava per la pròpia empresa constructora, que entre altres
coses no havia de traslladar molt més enfora aquestes terres, ho
havia de dipositar a un abocador controlat i autoritzat. Hi havia
beneficis, com he dit, de tercers.

Però seguint amb més qüestions que demostren una absència
total d’un mínim de vergonya política, la finalització de
l’autovia de l’aeroport, també s’ha intentat fer polèmica amb el
nou projecte. Es va dir que aquest darrer tram, que passava de
quatre carrils a dos, tal com s’ha executat, era ilAlegal. El PP diu
que això és així i es queden tan tranquils fent aquesta afirmació
i la fan públicament. Ara que ja està acabada i estic segur que
alguns d’aquests diputats han tengut l’oportunitat d’utilitzar el
nou traçat tal com està enllestit i hauran vist que no és una pista
de motocross, sinó que és una carretera que funciona
perfectament i no sé d’on es treuen aquesta suposada ilAlegalitat,
podem entrar més a fons després si fa falta en aquest tema, però
ara no voldria deixar de fer referència a un altre tema: el
drenatge. 
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Darrerament he sentit crítiques a l’execució dels projectes de
drenatge, que no estan ben acabats. Ho diuen precisament
aquells que entenien com a projecte de drenatge una simple
cuneta paralAlela a la carretera i un bombeig d’aquesta aigua per
treure-la d’allà. Bombeig bastant ineficient, com es va poder
comprovar perquè quan queien quatre gotes, tot allò s’inundava
i no servia per a res. Però precisament ells, que el seu projecte
de drenatge era no fer res pràcticament, critiquen que ara aquest
govern hagi pres seriosament la resolució d’aquest drenatge i
hagi redactat tres projectes, dels tres un està resolt i els altres
dos estan pendents d’alguns informes per poder-se tirar
endavant. Estan pendents perquè aquest govern no farà el que va
fer el passat, fer molta via, executar les obres sense cap ni peus
perquè s’ha d’acabar urgentment. No, aquí es faran les coses i
quan es facin es farà amb la certesa que estaran ben fetes.

Però com que ja no tenc més temps, només vull recordar que
quan aquí s’acusava i es posava en dubte si es feien propostes
sobre la legalitat, sobre el tema de seguretat i sobre el
finançament d’aquests projectes, jo crec que en aquest tema es
pot treballar de dues maneres, o d’esquena a la societat i a favor
d’interessos particulars i privats, o es pot fer de cara i a favor
dels interessos generals. Crec que uns ho feien d’una manera i
el govern actual ho fa d’aquesta manera, de cara i a favor dels
interessos generals.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. En fixació de posició per part del
Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gracias, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Boned, des d’Eivissa pel Canvi pensam que dos són
els trets que varen marcar l’actitud del Govern del Partit Popular
en relació amb la construcció de les autovies d’Eivissa: la
desmesura i la prepotència. Desmesura i inadequació de les
infraestructures viàries i prepotència en l’actuació dels càrrecs
polítics. També és cert que, en certa manera, el poble d’Eivissa
ja ha passat comptes al Partit Popular i els ha fet pagar per la
seva prepotència i desmesura colAlocant-los a l’oposició de les
principals institucions. Ara bé, a Eivissa encara esperen les
disculpes dels que tan malament varen actuar. 

Dit això, algú podria pensar que aquesta proposició no és
necessària. Nosaltres pensam que sí ho és i, a més, que és
oportuna. D’una banda perquè aquest govern finalitza les obres
d’acord amb els compromisos electorals que varen quedar
recollits en un mandat parlamentari fa uns mesos. La
Conselleria d’Obres Públiques i el conseller Carbonero, malgrat
les dificultats que està trobant, demostra que és possible fer les
coses d’una altra manera, enfront de la prepotència, diàleg i
consens, en comptes de la desmesura, proporció i seny. D’altra
banda, trobam molt pertinent la discussió sobre la gestió. En
aquesta cambra ho trobam molt pertinent perquè moltes són les
dades que s’han anat coneixent en els darrers mesos respecte de
la construcció de les autovies i que ens ajuden a confirmar allò
que s’havia denunciat per part de la ciutat eivissenca i dels seus
representants polítics. 

Hem llegit els debats de les nombroses iniciatives que es
varen dur per part dels diferents grups parlamentaris a aquesta
cambra i hem comprovat no només la resistència per part de la
Sra. Cabrer i del Sr. Font a acceptar ni una sola crítica, sinó
sobretot la defensa sense cap mena d’autocrítica de la seva
gestió. Per cert, resulta cridaner -avui no sé qui representarà el
Partit Popular- que cap diputat o diputada eivissenca de llavors
defensàs els projectes. Sembra raonable doncs que si tenim
noves dades sigui també en aquesta cambra on es torni a debatre
i s’analitzi en perspectiva aquesta qüestió, perquè efectivament
hi ha noves informacions, i no és una casualitat que unes
quantes provinguin dels jutjats. Malauradament ja estam
acostumant que, dia sí i dia també, càrrecs del Govern i d’altres
institucions de la passada legislatura desfilin pels jutjats per
donar comptes de la seva, entre cometes, bona gestió, i és aquest
tema, el de la gestió, el que centrarà la nostra intervenció.

Des d’Eivissa pel Canvi pensam que la gestió pública, la
bona gestió pública, implica actuació al servei de l’interès
general, responsabilitat en l’administració dels recursos públics,
transparència en les actuacions, atenció a la ciutadania i
compliment de la llei. 

Senyores diputades, senyors diputats, passo a comentar-los
deu aspectes de l’execució de les autovies a Eivissa perquè
vostès valorin si responen o no a una bona gestió.

Expropiacions. Cito textualment un titular del 17 de maig
del 2008: “La primera sentència que emet el Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears sobre les expropiacions de les
autovies dóna la raó als afectats i confirma que aquesta es va fer
de forma ilAlegal per la qual cosa l’anulAla. El Tribunal confirma
que el Govern no va comunicar l’expropiació a l’afectat”. Saben
quina va ser la resposta de l’afectat, del Sr. Ros, davant aquesta
sentència? “Sobretot queda demostrat que teníem raó, m’hauria
agradat que el Tribunal obligàs el Govern a publicar que teníem
raó amb la mateixa grandària de les lletres que va fer servir al
seu dia el Govern de Partit Popular per dir-nos que érem
delinqüents”. Saben què deia la Sra. Cabrer quan es parlava de
denúncies fetes pels expropiats? Són textuals: “tot és un
muntatge, han manipulat, han perdut tots els plets”.
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Senyors i senyores del Partit Popular, aquesta és la primera
sentència d’almenys una quinzena de casos que encara estan per
resoldre. És això bona gestió?

Segon punt, abocament de residus. Nombroses van ser les
denúncies presentades per l’abocament de residus de les
autovies en les zones de Can Cardonet a Sant Antoni i a Platja
d’En Bossa a l’àrea perifèrica del Parc Natural de Ses Salines.
A partir d’aquí es va iniciar un procediment judicial, encara
obert. El gener d’enguany el Jutjat d’Instrucció número 2
solAlicita un peritatge per analitzar els abocaments. L’abril la
Fiscalia de Medi Ambient demana la investigació de la
passivitat mostrada per les conselleries de Medi Ambient i
Obres Públiques i els ajuntaments de Sant Josep i Sant Antoni,
tots en mans del PP, davant les denúncies presentades per agents
mediambientals i forestals SEPRONA i la plataforma
d’autopista. El Sr. Font no havia incoat cap expedient
d’infracció al respecte. 

D’altra banda, a un judici entre l’empresa constructora de
l’autovia a l’aeroport i l’empresa Fiesta Hotels, representants de
l’empresa varen admetre que havien pactat amb el Sr. Matutes
el dipòsit de les terres de l’autovia per a la construcció d’un
camp de golf sense llicència i que, fins i tot, Fiesta Hotels li va
proporcionar els plànols per estendre la terra ajustant-se als
límits del futur camp de golf. La jutgessa afirmava que “a la
vista de les proves donava per fet -i cito textualment- que hi
havia hagut un pacte per fer servir la terra de l’autovia de
l’aeroport per al golf de Matutes”. No fa falta dir que tot això
incomplia el pla director d’obres, l’estudi d’impacte ambiental,
però el Govern ho negava i mirava cap a un altre costat. Hem de
tenir molt present que aquesta terra havia estat expropiada a
famílies de Sant Jordi per fer una autovia en trinxera de difícil
justificació tècnica i un obvi interès particular. És això bona
gestió?

Tercera qüestió, plantes asfàltiques de Sant Jordi i Can
Llaudis. Els anteriors govern i consell varen autoritzar la
instalAlació d’una planta asfàltica que no figurava als projectes
de construcció de les autovies a només 300 metres del poble de
Sant Jordi. La pressió dels veïns va forçar el seu
desmantellament i de les irregularitats d’aquell tancament va
sortir la imputació, per prevaricació i negociacions prohibides,
a funcionaris públics de l’aleshores alcalde del PP, el Sr. Josep
Serra Escandell. Poc després es va decidir la ubicació de la
planta a un altre lloc, tampoc no previst als projectes. Les
associacions de veïns de la zona denuncien la nova ubicació
davant el Jutjat contenciós administratiu número 2 de Palma de
Mallorca. El 19 de juliol de 2007 el magistrat corresponent
ordena la paralització cautelar de la planta asfàltica de
Montecristo, de Can Llaudis, a causa que -i cito textualment la
sentència - “ha estat posada en marxa sense llicència d’activitat,
obertura i funcionament, sense informació pública, avaluació
d’impacte ambiental i possibles mesures correctores, sense
llicència d’obres i ubicada a sòl rústic, en el qual està prohibida
l’esmentada instalAlació i activitat”. És això bona gestió?

Següent qüestió, planta de formigó de Sant Jordi. El 13 de
setembre de 2006 la Sra. Cabrer responia a aquesta cambra
respecte d’aquesta instalAlació que “la planta de formigó
compleix amb tots els requisits legals”. Tot just dos mesos
després el jutjat decretava la seva paralització i obria un procés

judicial atenent les denúncies dels veïns de la zona. És això
bona gestió?

Drenatges de l’autovia de l’aeroport. Aquest diumenge es
despertaven a Eivissa amb la notícia que aquesta autovia s’havia
fet malgrat un informe contrari de la Direcció General de
Recursos Hídrics per perill d’inundacions atès que el traçat
travessa nou conques d’evacuació i diferents torrents. Si això és
greu encara ho és més la decisió de l’exconsellera: no dur a
terme les obres de drenatge i posar-la en funcionament sense
garantir la seguretat dels usuaris. Just aquestes obres són les que
encara estan per fer. És això bona gestió?

Patrimoni. Diversos són els procediments judicials en marxa
per denunciar la destrucció de jaciments durant l’execució de les
autovies. El 18 de maig de 2008 la cap d’arqueologia de
l’Institut del Patrimoni Històric Espanyol encarregada de
l’elaboració d’informe pericial declarava davant el jutge
d’instrucció número 25 de Madrid que -i cito textualment- “béns
d’elevat valor històric i distints jaciments varen ser danyats per
les obres i s’haguessin pogut evitar si s’hagués complert allò
contemplat a la legislació vigent”. És això bona gestió?

1% cultural. Segons les lleis estatals i autonòmiques l’1%
del pressupost dels projectes de les autovies s’hauria d’haver
posat a disposició de la Comissió de patrimoni dependent de la
Conselleria de Cultura per tal de decidir la seva inversió. Segons
informacions dels actuals responsables de la conselleria es va
fer una reserva pressupostària d’1,1 milions d’euros, però no es
va arribar a executar. Això sí, saltant-se tots els procediments,
es varen colAlocar tres escultures de dubtós gust -això és una
opinió meva- a les rotondes de les autovies que varen ser
qualificades per l’exconsellera Matutes, amb la frivolitat que la
caracteritzava, com la guinda del pastel. Afortunadament
l’actual conseller va ordenar la retirada d’aquestes peces, s’ha
negat a pagar-les com a part de l’1% cultural i s’ha compromès
a habilitar una nova partida. És això bona gestió?

Seguretat dels túnels. L’actual govern ha hagut d’invertir
gairebé 6 milions d’euros a adaptar els túnels de l’autovia a
l’aeroport a la normativa actual. Normativa que era la mateixa
que estava vigent fa uns mesos. És això bona gestió?

Finalment, i acabo, dos temes bàsics. La multiplicació
exponencial del cost d’aquestes autovies que va passar dels 9
milions d’euros inicials als més de 500 que haurem d’anar
pagant al llarg del 25 anys i el disseny viari que s’ha demostrat
deficient en punts claus i de dubtós rigor tècnic, trinxeres,
escalextrics i túnels.

Donant compliment a un compromís electoral s’ha
encarregat l’elaboració d’una auditoria tècnica i econòmica que
resoldrà probablement moltes de les ombres que encara queden
d’aquestes autovies. D’altra banda, estam segurs que la
resolució dels processos judicials en curs resultarà aclaridora.
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Senyors diputats, senyores diputades, crec que la resposta a
la pregunta que hem anat reiterant al llarg de la nostra
argumentació és clara, per això votarem afirmativament aquesta
proposició no de llei. Senyors i senyores del Partit Popular, els
convidaria a fer-ho també almenys com a exercici d’autocrítica.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

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

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, des del
Grup Parlamentari Unió Mallorquina som perfectament
conscients que el tema de les autovies a Eivissa va ser molt
polaritzat la legislatura passada, que ha estat objecte de molts de
debats i un aquí recentment, així com a les carreteres a
Mallorca, -i aquest grup també ho va dir des del primer dia de
la legislatura- va donar l’enhorabona perquè era una assignatura
pendent tenir carreteres modernes, és cert que a Eivissa hi va
haver molta més polèmica. De fet, en aquesta mateixa cambra
el 2 d’octubre vàrem debatre una proposició no de llei
presentada també pel Partit Socialista sobre el mateix tema. En
aquest debat ja es va parlar dels problemes que va trobar el
Govern, les dificultats tècniques, l’execució. En definitiva, va
quedar més o manco palès el que avui també ens proposam
votar. El nostre grup va donar suport a aquella proposició no de
llei ja que donava solucions concretes de cara a la finalització
de les infraestructures a Eivissa i que començaren a executar
aquesta legislatura.

La proposició no de llei que debatem avui constata aquestes
dificultats que va trobar el Govern, els problemes en la gestió.
Per tant, des del Grup Unió Mallorquina deim que la definició
dels projectes concrets, evidentment, ja no és funció d’aquest
parlament sinó del Pla sectorial de carreteres, competència del
consell insular i, evidentment, el projecte concret d’execució
d’obra també serà, i és competència d’aquest consell.

No entram a parlar de la sentència perquè recordam que
nosaltres ja, com és històric quasi, quasi, Unió Mallorquina no
té res a comentar quant a sentències. Simplement, certifica de
qualque manera aquesta mala gestió en temes de planificació i
execució.

Ja va quedar clar l’octubre de l’any passat, aquests
problemes s’havien de resoldre i el que ara interessa és posar
solucions a aquests problemes. Estam satisfets, des d’Unió
Mallorquina, per les solucions que s’han adoptat, ens trobam a
la recta final de l’execució d’aquestes obres de l’autovia
d’Eivissa i, per altra banda, creim que l’actual govern ha
solucionar i tancar pàgina a unes infraestructures que ja, crec
que ha quedat més que clar que eren defectuoses ... a l’anterior
legislatura. Per tant, el que vertaderament importa a tots els
ciutadans és que en el futur se solucionin d’una vegada per totes
aquestes deficiències,  els ciutadans saben perfectament què va
passar, de qui eren les responsabilitats i, per tant, ara mirem el
futur, compti amb el grup Unió Mallorquina per reparar i
solucionar les deficiències d’infraestructures que puguin anar
sortint. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Vol el Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds ...? Té la paraula, Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, si hi
hagués un historiador que hagués de resumir la legislatura
anterior probablement la qualificaria com "la legislatura de
l’asfalt”. És possible que hi hagués un historiador rival que amb
ànim polèmic digués que no, que la qualificació que li anava
millor era la de “la legislatura Visa Oro”, però bé, en qualsevol
cas no hi ha dubte que l’asfalt va ser un dels trets que va
caracteritzar de manera més clara la legislatura anterior. I, si ho
hem de mesurar en termes d’abocament de quilos d’asfalt per
quilòmetre quadrat o en termes de quilos d’asfalt per habitant,
l’illa d’Eivissa va ser, sens dubte, la víctima principal de la
legislatura de l’asfalt. Ara bé, també és veritat que al pecat hi va
la penitència i les ferides d’asfalt infringides a l’illa d’Eivissa
tenen molt a veure amb aquest pas penitencial que fa per
l’oposició el PP d’Eivissa i el PP de Balears.

De les autovies d’Eivissa recordam també aquella magnífica
mobilització social contra uns projectes que han canviat de
manera irreversible la fesomia de l’illa. El canvi de govern va
arribar tard, però ara ens queda l’emoció d’aquella mena de
revolta popular i ens queda també l’esperança que els governs
que venguin a partir d’ara hi posin una mica més de sensibilitat
i una mica més de seny. Totes les informacions que han sorgit
entorn de les autopistes d’Eivissa serveixen a més com a prova
contra un dels mites o una de les doctrines que representants del
Partit Popular s’esforcen més a fer-nos creure, el mite que ells
són els representants de la bona gestió i de l’eficàcia. 

No em vull allargar, faré una intervenció breu sobre aspectes
que ja han estat perfectament desenvolupats, tant pel proposant
com per la representant d’Eivissa pel Canvi que, per cert, va ser
una activa participant a aquelles mobilitzacions contra les
autopistes. Només voldria fer-me una sèrie de preguntes que
inevitablement seran preguntes retòriques. 

Voldria demanar si enterrar restes d’asfalt i d’altres
substàncies tòxiques tal com investiga el fiscal de medi ambient
i tal com han denunciat agents de medi ambient és una mostra
d’eficàcia i de bona gestió. 

Només em vull demanar si disposar les terres que resulten
d’excavar unes trinxeres, que són a més d’utilitat dubtosa, a
unes terres del Sr. Matutes que les necessita per a la construcció
d’un camp de golf és un exemple d’eficàcia i de bona gestió.
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Em vull demanar si els problemes de seguretat dels túnels
que han estat denunciats pels bombers del Consell d’Eivissa són
un exemple d’eficàcia i de bona gestió; si totes les irregularitats
del procés d’expropiació que finalment ha hagut d’esmenar amb
esperit conciliador el govern actual són un exemple d’eficàcia
i de bona gestió; si la pèrdua de l’1% cultural ho és, un exemple
d’eficàcia i de bona gestió; si els problemes de drenatge als
quals ja ens hem referit també ho són, exemples d’eficàcia i de
bona gestió; si tot això són exemples d’eficàcia i de bona gestió
només ens queda pregar perquè aquest país no hagi de tornar
patir l’eficàcia del Partit Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Popular
...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
una vegada més ens trobam avui en aquesta cambra discutint
sobre les carreteres de l’illa d’Eivissa. Un debat que després de
la seva execució, quasi quan ha arribat a la seva conclusió, torna
a reviure de la mà d’aquells que més apassionadament les
rebutjaven. Un debat al qual volem participar amb molta
convicció i a la vegada un debat que entenem que no aporta
solucions a res i que serà més o menys interessant o
apassionant, però des del punt de vista pràctic i des del punt de
vista funcional no resol res. Una proposició no de llei que des
de la seva exposició de motius ja desprèn l’ànim de revenja amb
què ha estat redactada i una proposició no de llei que en la seva
part dispositiva reclama a la Cambra que es pronunciï sobre dos
judicis de valors perfectament subjectius redactats des del
ressentiment més absolut.

La pregunta que ens feim des del Grup Parlamentari Popular
és necessàriament la següent, si aquesta proposició no de llei no
resol res, vostès aquí, per què presenten aquesta proposició on
el caràcter d’urgència no és, de cap manera, justificat? La
resposta és ben fàcil. Una, per un interès estrictament mediàtic
i, en segon lloc, perquè mentre es parli de carreteres no es parla
d’altra cosa, amb tot el que s’ha de parlar en aquesta comunitat
autònoma! Amb tot el que s’ha de parlar en aquesta comunitat
autònoma!

(Aplaudiments)

Crec, Sr. Diputat, que vostè -i li ho dic sincerament- ha
vengut avui aquí a fer oposició de l’oposició, a l’oposició hi
estava la legislatura passada, ara hi estam nosaltres. Vostè el
que ha vengut a fer és a escenificar un acte que al llarg de tota
la passada setmana han anat cuinant a l’illa d’Eivissa i nosaltres
hem de lamentar que tant la font d’informació de la qual vostè
beu com la font d’informació de la qual vostè s’alimenta no
hagin estat encertades en la planificació d’una estratègia
conjunta que avui havia de donar el resultat desitjat. Avui el
resultat no havia de ser altre que deixar retratat el Partit Popular,
una vegada més, per tal que demà es tornàs a repetir un capítol
més de la catastròfica execució de les obres de la xarxa viària
d’Eivissa. 

Doncs bé, Sr. Boned, li diré que la informació que
repetidament s'ha reproduït aquesta setmana a molt determinats
i particulars mitjans de comunicació no es correspon amb el que
veritablement ha estat finalment l’execució del projecte viari a
la carretera que uneix la ciutat d’Eivissa i l’aeroport, sinó que la
realitat -i em vull centrar particularment en aquesta qüestió- és
que la informació ha estat utilitzada d’una forma -com la que
aquí s’ha proporcionat a tots els diputats- totalment i absoluta
esbiaixada sense tenir present aquelles correccions, aquelles
solucions tècniques que s’incorporaven posteriorment al
projecte de construcció.

I com dic, em vull centrar particularment a la qüestió del
drenatge, aquí s’ha parlat de trinxeres, s’ha parlat de túnels, s’ha
parlat fins i tot de golf, senyors, s’ha parlat de golf! Però jo em
vull centrar en la qüestió del drenatge. Miri, Sr. Boned, li diré,
per si no ho sap, pens que no ho sap, i si no ho sap ho hauria de
saber, inicialment es va confeccionar un projecte de traçat que
va estar sotmès a informació pública on es varen solAlicitar
informes a distints organismes, entre els quals figurava la
Direcció General de Recursos Hídrics, després del període
d’alAlegacions es va redactar el projecte de construcció on es
recollien les alAlegacions, incloses les de la Direcció General de
Recursos Hídrics, amb les modificacions corresponents. I li vull
fer saber, Sr. Boned, que a l’apartat 4.10.1, que s’hauria de
mirar, que és la seva responsabilitat i no ho ha fet, i a l’annex es
recull l’informe precisament de la Direcció General de Recursos
Hídrics on s’aporten les solucions a les possibles inundacions
que hi hagués pogut haver.

Per tant, aquest diputat ha de concloure que la inundació de
la carretera no va ser provocada per una deficient execució, Sr.
Boned, sinó que es va produir perquè encara no estaven
executades ni la cuneta ni tampoc les obres de drenatge d’aigua.
I miri, Sr. Boned, diuen en aquesta terra mallorquina que canten
papers i menten barbes: informe favorable de la Comissió balear
de Medi Ambient, informe dels serveis jurídics de la conselleria
que avalen la tramitació del projecte del traçat del nou accés a
l’aeroport i aprovació definitiva de construcció del nou accés a
l’aeroport on s’incorporen tots els canvis que resulten de la
informació pública i del dictamen de la Comissió balear del
medi ambient; documents que li puc facilitar quan vostè m’ho
demani.

I fins aquí, fins aquest estadi de coses, arriba la
responsabilitat en aquest particular tema del Partit Popular. No
obstant això, crec que ja és hora, després de més d’un any del
seu govern, que vagin assumint vostès també les seves, que en
tenen i moltes, aquí vostès, els socialistes que formen part
integrant d’aquest singular govern, a nosaltres ens importa saber
quant temps estarem esperant fins que la xarxa viària d’Eivissa
quedi definitivament executada. Quan vostè pugi aquí, Sr.
Boned, a aquesta tribuna, m’agradaria que em contestàs i
m’agradaria saber també, Sr. Boned, per què el cost de
l’auditoria sobre les carreteres arriba a una xifra tan elevada de
150 milions de les antigues pessetes?, perquè, és clar, aquí no
ens explicam per què auditam allí i no auditam aquí. Aquesta
serà una qüestió que vostès hauran de respondre a aquesta
cambra, serà una qüestió que nosaltres hem portat aquí, a aquest
parlament, i hauran de donar explicacions de per què no es fa
així. I en aquest cas em vull detenir, perquè crec que és
importantíssim aturar-nos en aquest sentit.
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Aquí es produeix una circumstància, permeti’m, insòlita, Sr.
Boned, insòlita, que ningú encara no ha estat capaç d’aclarir i
que prest hauran de donar vostès explicacions: les carreteres
d’Eivissa que ja han estat fiscalitzades pel personal de la
mateixa conselleria tornen a ser fiscalitzades, però, per què no
-digui-m'ho vostè- ha passat exactament el mateix amb la
fiscalització de la carretera de Manacor? Miri, una carretera que
no té informe favorable de la intervenció del consell, una
carretera que no té informe favorable del servei jurídic del
consell i una carretera que té informe en contra del Consell
Consultiu, quasi res, Sr. Boned, quasi res!, eh?, quasi res! I
també, miri, quan pugi a aquesta tribuna m’agradaria saber una
qüestió que crec que ens preocupa a molts, quina és la seva
posició respecte d'aquell acord plenari que es va prendre a
l’Ajuntament de Santa Eulàlia per unanimitat on es certificava
la necessitat de posar remei a les necessitats de trànsit de la
carretera que uneix Santa Eulàlia amb Eivissa? Això vostès ho
varen acordar també, juntament amb el Partit Popular, ho tenen
vostès damunt la taula al consell insular, i crec que ja és hora
que a causa de la sinistralitat que té aquesta carretera vostès es
pronunciïn. Crec que han de donar una resposta i no pararem, no
ens aturarem fins que la tenguem.

I faré referència també, com no pot ser d’altra forma, a les
sentències judicials, crec que vostè avui aquí hi ha passat de
puntetes, supòs que s’haurà donat compte que efectivament no
tantes són favorables a vostè, sinó poques o pràcticament cap,
i pel contrari totes aquelles sentències que vostè hagi pogut
estudiar, excepte alguna que tengui qualque defecte de forma,
efectivament, en el procediment, que no ho negam, que no ho
negam, no li donen la raó ni a vostè ni ens la lleven a nosaltres.
Per tant, miri, jo puc entendre el paper que ha vengut vostè a fer
aquí, és absolutament comprensible, jo comprenc la necessitat
que tenen vostès de seguir parlant de carreteres i principalment
de dimonitzar i de criminalitzar la gestió del Partit Popular, però
miri, el que no pot fer vostè, perquè jo no li consentiré ni el grup
parlamentari li consentirà, és lluitar contra un veritable
impossible, que són les pròpies sentències dels tribunals que
avalen la gestió d’aquest Partit Popular.

I per acabar, Sr. Boned, crec que és necessari, jo no vull
abandonar aquesta tribuna sense fer memòria, crec que tothom
ha de fer memòria per saber qui som, on anam i principalment
on som, on érem abans i on som ara; i miri, Sr. Boned, em fa
pena recordar-li això però ho he de fer, Sr. Boned, l’acusació
més miserable que s’ha fet en aquesta cambra ha estat
pronunciada per vostè, vostè ha estat el principal protagonista
de la imputació més miserable que hem pogut sentir tots aquests
diputats en aquesta cambra, una imputació que caracteritza
fidelment el seu comportament pervers i que el desacredita per
defendre amb dignitat aquesta causa, i vostè se’n recordarà;
aquella cruel manifestació, que nosaltres no oblidam i que vostè
encara manté, Sr. Boned, destilAlava un ressentiment i un rancor
que vostè ha aconseguit avui damunt aquesta tribuna reproduir,
i no seré jo qui li recordi textualment aquella menyspreable
expressió, crec que aquesta cambra no té necessitat de tornar
reviure unes paraules que haurien d’estar desterrades de
qualsevol mentalitat i per suposat de qualsevol diari de sessions,
només li diré, Sr. Boned, que avui no podrà vostè atribuir al
Grup Parlamentari Popular cap accident mortal més, només li
diré, Sr. Boned, que el meu grup parlamentari i jo estam ben
orgullosos de no haver de plorar més víctimes a les principals
carreteres d’Eivissa i que el meu grup i jo estam plenament

convençuts que l’esforç desenvolupat a l’anterior legislatura ha
permès evitar un dels moments més tràgics per a les persones,
com pugui ser la pèrdua d’un apreciat amic o d’un familiar ben
estimat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula el grup proposant? Sr. Boned, té la
paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jerez, Sr. Diputat, miri,
l’objectiu que tenia aquesta proposició no de llei no era altre
més que constatar uns fets i una realitat, uns fets i una realitat
que és la situació en què es va trobar unes obres inacabades
aquest govern i, en un segon punt, constatar qualque falsedat
afirmada per l’exconsellera en el seu moment, quan deia que tot
es feia correctament i que no hi havia res irregular. Miri, ara ja
hi comença haver alguna sentència que no diu això i a més hi ha
investigacions dels jutjats i fiscalies que posen en dubte que
algunes de les coses directament relacionades i molt vinculades
a l’execució d’aquestes obres fossin legals i es fessin
correctament.

Deia el Sr. Jerez que nosaltres rebutjàvem aquestes
propostes. No rebutjàvem, rebutjàvem i rebutgem a dia d’avui;
són i repetim que eren unes infraestructures totalment
innecessàries. I diu vostè: per què parlam de carreteres? Diu,
perquè han de justificar qualque cosa i amagar qualque altra
història i per això han de parlar de carreteres; i nosaltres ens
preguntam: i vostès per què feren les carreteres si la majoria de
la societat d’Eivissa els deia que no les volien? Vostès varen fer
el que els va donar la gana. I jo li he de reconèixer avui una
cosa, efectivament, potser encara en lloc d’aclarir una situació
que crec que val la pena aclarir el que estam fent és fer un favor
al Partit Popular, perquè diu, en lloc de preocupar-se pel que
està passant, és veritat amb la que està caient a les Illes Balears
en el Partit Popular crec que parlar de carreteres encara és el
més suau que els pot passar a vostès, senyors diputats, encara és
el millor que els pot passar.

I miri, parlàvem, deia la Sra. Suárez a la seva intervenció
que ningú no havia demanat disculpes; efectivament, ni ho han
fet ni ho faran, senyors diputats, ni ho han fet ni ho faran perquè
per demanar disculpes el primer que s’hauria de fer és
reconèixer que s’han equivocat i que qualque cosa han fet
malament i com que el darrer que pensen fer és reconèixer els
seus errors, efectivament no hi haurà disculpes a demanar.
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I miri, em parlava de drenatge, vull dir, que ara resulta que
els preocupa el drenatge i que s’han preocupat de mirar totes les
solucions tècniques que hi havia i que no hi havia, però qualcú
s’ha preocupat de saber i ha dit, i si no jo li diré, que el que
estava previst no és el que es va fer i que es va modificar perquè
hi havia pressa i s’havien de posar en servei unes autovies
perquè arribaven unes eleccions? Potser és que el que no es va
fer precisament és el que s’hauria d’haver fet. Per què? Perquè
hi havia pressa. I per què no es responsabilitzen vostès de posar
en servei unes autovies que no estan en condicions, i es va veure
clarament, per què? Perquè tenien pressa, perquè creien que les
carreteres els farien guanyar les eleccions i les carreteres el que
varen fer va ser posar cadascú al seu lloc i per això estan vostès
avui a l’oposició.

Miri, Sr. Diputat, parlàvem de qüestions que envolten i
posen en dubte algunes actuacions fetes amb aquestes autovies,
parlàvem de les carreteres; la Sra. Suárez, ja ho ha dit, hi ha
unes declaracions d’un responsable de l’empresa constructora
(...) on efectivament afirma que hi havia un pla i estava
perfectament planificat i que l’empresa Fiesta Hoteles fins i tot
havia fet arribar a l’empresa uns plànols de com s’havien
d’estendre aquestes terres en els terrenys d’aquesta empresa
Fiesta Hoteles per construir aquest camp de golf que, com ha dit
ella, efectivament és així, era ilAlegal en aquell moment, a pesar
que gràcies a aquesta connivència del Govern, que he de dir que
acceptava, coneixia i permetia que això es fes, s’estava
construint un camp de golf ilAlegalment.

Però l’explicació més maquiavèlAlica ja ve quan es posa en
dubte la legalitat del darrer tram de l’autovia a l’aeroport, i es
diu perquè això no pot ser, ara fa només dos dies la unió de
quatre carrils i dos és impossible. Vostès no recorden qui va ser
el primer que va dir que era necessari fer aquest tram amb dos
carrils? Va ser l’expresident del Consell d’Eivissa, que, a més,
s’ho adjudicava com a mèrit seu, diu: jo he aconseguit que
aquest darrer tram es fes només amb dues vies, perquè el
problema del trànsit només arriba fins a Sant Jordi, de Sant
Jordi a l’aeroport no hi ha problema. Així ho va dir, per tot això
farem dos vials només, un carril en cada direcció, voravies,
arbrat, enjardinament, carril bici i així els turistes quan arribin
a Eivissa veuran una altra cosa que no sigui l’autovia que arriba
fins a l’aeroport, així ho va dir. Llavors, el mateix govern ho va
desmentir. Però, senyor diputat, quan demani explicacions a
algú, perquè llavors potser a ca seva li podran donar
explicacions de per quin motiu es feia això així.

Miri, per acabar, hi ha dues coses que veig que li preocupen,
diu vostè: com pensa resoldre la xarxa viària? Li puc assegurar
que el que es faci es farà amb ordre i amb seny. El que no es
farà és capgirar les coses i com ho feren vostès, que primer es
preocuparen d’executar les autovies i quan ja les tenien en
marxa, molt avançades i sense que hi hagués volta enrera, varen
parlar que s’havia de redactar un pla director sectorial de
carreteres, o modificar-lo. Mirin vostès qui reclama ara ordre a
l’hora d’executar la xarxa viària d’Eivissa, els que feren aquesta
barrabassada.

I diu l’auditoria -els preocupa l’auditoria, crec que sí,
realment els preocupa-: és clara la vinculació d’algunes
empreses amb l’execució, alguna empresa privada amb
l’execució d’aquestes autovies i això justifica plenament la
necessitat d’una auditoria, i si el cost és elevat és perquè no es
tracta d’una simple auditoria econòmica, sinó que té interès i
anirà, segur, més enllà, i si a més a més és especialment
important en aquestes dues autovies i potser no en altres, perquè
aquest és l’únic cas on unes autovies pressupostades en 120
milions d’euros se’n pagaran més de 500, o sigui que mirin
vostès si això justifica o no una auditoria.

I dir-li, Sr. Jerez, que el seu intent ha estat molt bé, ha volgut
vostè quedar molt bé, i segur que ho ha fet, amb els seus
diputats, però realment el que ha fet és el ridícul, el que ha fet
és el ridícul. Perquè jo no sé, crec que vostè deu ser un diputat
sord, igual que la majoria dels diputats del Grup Popular, perquè
quan m’acusen a mi d’una afirmació amb referència als morts
de les autovies i les carreteres d’Eivissa i em diuen que demani
disculpes, tots aquests diputats sords i que venen aquí i pugen
aquí i fan el ridícul, no recorden que va ser precisament la
consellera que a dia d’avui encara no ha demanat disculpes, la
que acusava el Grup Socialista de ser responsable de les morts
que es produïen a Eivissa, perquè estàvem en contra dels seus
projectes d’autovia.

(Remor de veus i aldarull)

Vostès tenen molta cara, senyors diputats! I demanen
disculpes, però si encara no s’han disculpat vostès que són els
primers que varen acusar i utilitzar els morts. Però el més
patètic és que fins ara ningú no n’havia tornat a parlar i vostès,
com que no tenen argument ni tenen vergonya, avui han tornat
a parlar de morts. Gràcies.

(Aldarull i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem a les votacions. Votam.

Sí, 28; no, 28; cap abstenció. Per tant, tornarem a votar.

Tornam repetir la votació. Votam.

Sí, 28; no, 27; cap abstenció.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 3271/07,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
avantprojecte per a la construcció d'un edifici emblemàtic
destinat a arts escèniques.

I a continuació debatrem la Proposició no de llei 3271,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista i relativa a
l’avantprojecte per a la construcció d’un edifici emblemàtic
destinat a arts escèniques. Intervé pel Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Diéguez.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Esta
iniciativa que hoy traemos aquí tuvo su entrada en el registro del
Parlament el día 21 de noviembre de 2007, apenas unos pocos
meses después de descubrirse, por un anuncio en el Boletín
Oficial de las Islas Baleares lo que iba a costar al presupuesto
público el asunto de la presentación del proyecto del edificio
emblemático para artes escénicas que promovió el Partido
Popular.

En plena campaña electoral, recordemos los hechos, el 27 de
abril de 2007, con el Parlamento sin posibilidad de reunirse, nos
sorprendió un anuncio de un gobierno que apuraba sus últimos
días, por el que manifestaba haber contratado a cuatro semanas
de las elecciones, la construcción de una opera en la bahía de
Palma, por unos cien millones de euros, que es lo que iba a
costar la construcción, en principio. Se dijo que sería un
proyecto emblemático para la bahía de Palma.

En tales circunstancias, cuando se quiere hacer un proyecto
emblemático, lo normal es convocar un concurso de ideas,
exponerlas públicamente, escoger la mejor, licitar la obra,
etcétera. Lo que se hizo en este caso, y los hechos así nos lo
demuestran, es llegar a un acuerdo con un arquitecto, que
tendría repercusiones económicas para las arcas públicas, y
posteriormente vestir administrativamente el proceso. El
aspecto de esas negociaciones previas es todavía más
sorprendente cuando entra en juego la figura también del Sr.
Eduardo Zaplana y de un antiguo conseller de Educación y
Cultura de su gobierno, el Sr. Villalonga, mano derecha del
arquitecto en cuestión. Decimos que primero se cerró el acuerdo
ilegal porque el propio Govern, ante las críticas que levantó su
anuncio, cuando se hizo público el anuncio de lo que se pensaba
hacer, aseguró que el arquitecto en cuestión llevaba tiempo
trabajando en ese proyecto; es más, el 3 de mayo de 2007, el
presidente de la Comunidad Autónoma declaró que el arquitecto
valenciano llevaba un año trabajando en el proyecto, llevaba un
año en el momento en que se hace el anuncio; el 4 de mayo, el
día siguiente, el Sr. Zaplana, declaró, criticó al PSOE por negar
que se puedan presentar proyectos como este, que están muy
concretados, y aseguró que conoce con detalle el proyecto
diseñado por Calatrava y lo calificó como precioso. Es decir, el
Sr. Matas dice que durante un año antes ya se había estado
trabajando en el tema y el Sr. Zaplana dice que conocía el
proyecto, que no conocía ningún diputado ni nadie de la
comunidad autónoma de las Islas Baleares, aparte de lo que era
el propio gobierno del Partido Popular, y decía, además, que era
precioso, o sea que lo había físicamente de una u otra manera.

Muy bien, pues si en mayo de 2007 se llevaba un año
trabajando en el proyecto ¿cómo se explica que la contratación
administrativa del mismo, su primer paso se diera el 29 de
marzo de 2007? En mayo se dice que hace un año que está
trabajando y se empieza a contratar, se empieza a mover el 29
de marzo de 2007. El procedimiento administrativo para la
contratación se inició, como decimos, el 29 de marzo de 2007,
pero las negociaciones fueron, como se puede ver, muy
anteriores, primero se cierra el acuerdo ilegal y después se le da
forma.

Ante todo quiero dejar claro que el arquitecto en cuestión es
una persona de indiscutible prestigio, cada uno puede tener sus
gustos sobre la arquitectura de una manera o de otra, pero que
en este caso entiendo que puede haber sido más una víctima que
un copartícipe del proceso, y por eso lamento mucho tener que
repetir en algun momento su nombre en esta intervención.

Les diré como fue la contratación, y abróchense los
cinturones porque la velocidad del mismo es endiablada: 29 de
marzo, como hemos dicho, de 2007, el Consell de Govern
entrega 5 millones de euros al IBISEC, de los cuales 1.200.000
irán destinados a la contratación de un anteproyecto para la
ordenación de la bahía de Palma, urbanización del Moll Vell y
construcción en éste de un edificio singular, destinado a artes
escénicas. Es sorprendente que no se sabía en teoría ni qué se
iba a hacer ni quien, pero ya se sabía exactamente lo que iba a
costar; milagros que nos tendrían que explicar. A partir de ahí
se inicia una carrera de informes para que se contrate a la
persona que ya llevaba casi un año trabajando en el proyecto,
como dijo el propio Sr. Matas.

El día siguiente, el 30 de marzo, se pide un informe jurídico
externo a un bufete sobre si se puede efectuar una contratación
directa sin concurso, con un coste de 11.600 euros;
evidentemente, el informe dijo que sí.

El 19 de abril, el gerente de IBISEC encarga otro informe a
la jefa de Servicios, proyectos, obras y supervisión, y ésta
contesta, en su opinión, cuando se pregunta sobre quien sería el
más adecuado para llevar a cabo un proyecto de estas
características, dice la persona que llevaba un año trabajando en
él, acierta plenamente.

Al día siguiente, atención, del 19 pasamos al 20 de abril, se
le solicita al jefe de Departamento de arquitectura el nombre del
arquitecto que dé el perfil deseado, la respuesta será
exactamente la misma, la del arquitecto que lleva un año
trabajando en ese proyecto. Y atención al 20 de abril, puesto
que, igual que esos jueces bíblicos paraban el sol para poder
ganar una batalla mientras hubiera luz del día, pues aquí
también debió de haber alguien que paró el sol para que durante
ese día pudiera llevarse a cabo casi un proceso completo de
contratación, porque el 20 de abril no sólo se hace el informe
que hemos dicho, sino que también se hace la orden de inició
del expediente de contratación por el procedimiento negociado;
un informe de la asesoría jurídica del IBISEC, sosteniendo que
es adecuado el procedimiento negociado sin publicidad; una
certificación de la disponibilidad de crédito y un pliego de
cláusulas administrativas siendo objeto del presente contrato la
redacción y presentación 3D de un anteproyecto para la
construcción de un edificio emblemático dedicado a artes
escénicas, todo eso la mañana del día 20. Ah, también se hizo
una cosa, se abrió el procedimiento de adjudicación, no hay
mañana más provechosa de contratación pública que ésta del 20
de abril.
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Destacaré una cláusula, de la que hablaremos después, del
pliego de condiciones administrativas, dice: “Cuando, respecto
a los trabajos objeto de contrato, se deriven derechos de autor,
el adjudicatario cede gratuitamente y con carácter exclusivo
todos los derechos de explotación, la firma del contrato supone
la formalización de esta cesión.” Bien, a partir de ese momento
se debía de remitir una invitación al candidato para que
presentara una propuesta y tras recibirse la propuesta se debería
formalizar la adjudicación, o sea, primero se le invita, dice que
está conforme y luego se adjudica; pero la rapidez es tal que
primero se adjudica, el 24 de abril, y al día siguiente, el 25, se
le invita. Es decir, dieron una vuelta al tiempo, hubo una especie
de pequeño agujero negro que posibilitó que se formalizara, ya
digo, la adjudicación antes de que se remitiera la propuesta o la
invitación.

Naturalmente, dos días después, el 27 de abril, se firma el
contrato. El contrato prevé 1 millón de euros de honorarios, por
la concepción del proyecto, por la idea; 60.000 por una maqueta
de la bahía de Palma; 60.000 más por la maqueta del auditorio
y 80.000 por un video explicativo y de presentación. En siete
días se había pasado de no saber quien iba a hacer el proyecto
a tener el contrato firmado. Ese mismo día, 27 de abril, viernes,
treinta días antes de las elecciones, después del Consell de
Govern, el Partido Popular anuncia que quiere generar el efecto
Sidney y la presentación del proyecto para el día 2 de mayo.

La Junta Electoral en ese momento aceptó un recurso del
Partido Socialista y prohibió el acto de presentación, leo
literalmente por qué lo prohibió: “atenta contra los principios de
objetividad y transparencia del proceso electoral; permite
razonablemente pensar que encubre connotaciones
electoralistas.” Los socialistas reclamamos en aquel momento
que si lo que se había hecho era para beneficio electoral del
Partido Popular, como decía la Junta Electoral, que entonces el
Partido Popular debía de pagar la factura que hubiera; dijimos
que seguro que había una factura, no sabíamos a cuánto
ascendía, ni se nos dijo, pero imaginábamos que algún coste
habría tenido.

Pues bien, el 8 de mayo, unos días antes de las elecciones,
se reciben en el IBISEC tres facturas sin IVA, por total importe
de 1.200.000 euros. El 25 de junio, pasadas las elecciones, se
remite la información del contrato a la junta consultiva de
contratación administrativa de la comunidad autónoma con los
datos del adjudicatario. ¿Quién es el adjudicatario, según los
datos que se remiten según el contrato que se firma y según el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares? Pues el adjudicatario es una sociedad española que se
llama Santiago Calatrava, SL, y se hace constar en la
adjudicación los datos, domicilio, fax, teléfono, etcétera, de la
sociedad española.

Finalmente, el 28 de junio de 2007, se publica en el boletín
oficial el anuncio de adjudicación del contrato, eso es obligado,
estamos con el gobierno en funciones, todavía pendiente del
cambio de gobierno. Pues bien, es en este momento, el 28 de
junio, cuando se publica en el boletín oficial cuando salta el
escándalo a las páginas de los periódicos, cuando se comprueba
lo que se ha pagado, 1.200.000 euros, 200 millones de las
extintas pesetas.

Unos días después, el 5 de julio, el gobierno en funciones,
rápidamente abona las facturas mediante transferencia bancaria
a una cuenta de un banco suizo. ¿Qué es lo que ha sucedido?
Que el Partido Popular estuvo buscando un efecto electoral y
para ello utilizó el presupuesto público y las herramientas del
gobierno. Por medio de Zaplana buscaron una persona de gran
prestigio, quien puso sus condiciones, normales en un arquitecto
de su nivel, sin concurso, cobro inmediato en banco suizo,
mantener sus derechos de autor si el proyecto sale adelante,
etcétera. Esas condiciones que se pusieron, que podemos
entender que pueden ser normales para un arquitecto de estas
características, son difíciles de asumir por la contratación
pública, pero el govern del Partido Popular, con tal de conseguir
el proyecto electoralista, se saltó todas las normas de la
contratación pública: está elegido previamente el adjudicatario;
contrata con una sociedad española, aunque se paga a una
extranjera, en este caso se está perdiendo el IVA la Agencia
Tributaria, porque si se tiene que pagar a una sociedad española
lleva IVA y si es pago a una sociedad extranjera no lleva IVA,
lo cual supone una cantidad de dinero que no llega al destino al
que tiene que llegar, y pese a que en el pliego de condiciones
administrativas se dice que los derechos de autor se ceden
gratuitamente a la propia comunidad autónoma, en la cláusula
undécima del contrato, en contra de lo que se dice allí, se dice
que todo el material, maquetas y videos es propiedad intelectual
y material del arquitecto.

Balance del asunto y concluyo. Hemos pagado 1.200.000
euros por un acto electoral del Partido Popular, y ¿qué tiene el
patrimonio de la comunidad autónoma a cambio en este
momento? Una maqueta y un video de tres minutos y una
situación contractual confusa, al haberse apartado el contrato
firmado del pliego de condiciones administrativas. La maqueta
nos la están reclamando, total, un pésimo negocio.

No cabe duda, entendemos nosotros votando a favor de esta
proposición no de ley, que hay que tomar medidas para
disminuir el coste, el gasto y el daño que ha supuesto para las
cuentas públicas este pésimo negocio, porque no cabe duda,
señoras y señores diputados, y finalizo con ello, que el gobierno
del Partido Popular fue un pésimo negocio para las Islas
Baleares, un pésimo negocio del que tardaremos años en
recuperarnos. Nada más, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Per fixar posicions, del Grup
Parlamentari Mixt veig que no hi ha cap membre. Per tant, per
Unió Mallorquina el Sr. Melià té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Molt
breument, el nostre grup parlamentari, el Grup Parlamentari
Unió Mallorquina votarà favorablement aquesta proposició no
de llei perquè consideram que aquest avantprojecte per a la
construcció d’un edifici emblemàtic destinat a arts escèniques
mereix una doble crítica: una primera crítica pel moment elegit,
consideram que, evidentment, damunt unes eleccions no era
moment que el Govern presentàs aquest projecte, aquest
avantprojecte, i així ho va considerar la Junta Electoral, i per
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tant és evident que no s’havia de produir en aquelles
circumstàncies aquesta presentació, i també consideram que,
una segona crítica que faríem a aquesta qüestió és la prioritat,
evidentment l’IBISEC i amb les necessitats educatives que té
aquesta comunitat, que té aquest país que tots coneixem i amb
uns plans existents sobre la construcció d’infraestructures i
d’equipaments escolars, és evident que aquesta quantitat
important de doblers, 1.200.000 euros, s’hauria d’haver dedicat,
en aquelles circumstàncies evidentment, a intentar acabar, fer,
realitzar obres en escoles i no en un acte amb clares
connotacions electorals.

Per aquestes raons votarem favorablement la proposició no
de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Diéguez, ja ho diu l’escriptura, per les seves òperes
les coneixereu. I hem de convenir que aquests mesos hem anat
sabent moltes coses de les obres del PP en el Govern i de la seva
manera d’operar; això els està irritant tant al Partit Popular que
ara ja diu que hi ha corrupció judicial.

Jo crec que, així com aquesta proposició, i ho apuntava el
Sr. Diéguez, va ser registrada fa gairebé un any, el seu debat
encara esdevé oportuníssim per mostrar i debatre les pràctiques
i la manera d’entendre i fer política que visquérem l’anterior
legislatura. I crec que és un debat necessari, es qüestionava a
l’anterior intervenció, a l’inrevés, l’oblit no seria prudent, de fet
no seria ni possible, com a mínim els efectes sobre les finances
públiques serà absolutament inoblidable a l’hora de quadrar els
pressuposts, i no només els de l’any que ve.

Però el que encara és pitjor i una nafra més mala de guarir
són els efectes sobre la moral pública i al capdavall sobre la
credibilitat de la política. Per això no s’hi valen lleis de punt i
final, de passar pàgina, sinó que cal depurar responsabilitats, i
en la mesura d’allò possible, com apunta la proposició
literalment, minimitzar o anulAlar els danys causats als recursos
públics de la comunitat autònoma. Nosaltres encara hi
afegiríem: “i mirar de reparar el dany sobre la confiança en les
institucions”.

En aquest sentit, cauríem en un parany si entràssim a discutir
el tema òpera sí, òpera no. El proponent ha deixat clar i
demostrat que l’escàndol de l’òpera no és la proposta en si, sinó
la descarada utilització partidista del Govern, haver posat els
recursos públics al servei d’un partit i de la seva campanya
electoral, el partit convida a les copes i el Govern les paga. Avui
el Partit Popular tendrà ocasió de donar la seva justificació,
l’escoltarem.

Pel que nosaltres sabem, es veu que hi ha un moment en què
el PP entén que li convendria proposar un edifici estrella en la
seva campanya electoral; fins aquí res d’estrany, la síndrome
Guggenheim ha fet estralls, i no és una síndrome
necessàriament dolenta. La proposta del PP era prou mediàtica,
una òpera de Santiago Calatrava davant la Seu, però reparem
que en tota la legislatura el Govern no havia promogut cap debat
sobre el futur del port amb una òpera; se n’havia parlat, del port.
L’autoritat portuària no n’havia dit res, l’Ajuntament de Palma
acabava de tramitar una façana marítima aprovada pel consell
amb una polèmica sobre un edifici però que no era l’òpera; els
pressupostos del 2007 no en deien res, el Pla territorial no en
deia res, et voilà!, a final de març, en plena precampanya
electoral, el Sr. Fiol posa en marxa la contractació d’una idea
del Sr. Calatrava per la qual cobrarà 1.200.000 euros. 200
milions de pessetes són doblers, no parlam ja de parlar el
berenar dels periodistes en el míting del Sr. Rajoy; és la mateixa
turpitud però no és la mateixa quantia.

He de reconèixer que a mi sempre m’ha resultat sorprenent
d’alguns tòtems de l’arquitectura la facilitat per enllestir
projectes. Jean Nouvel va elaborar un projecte d’urbanització a
Can Domenge en una setmana; al Sr. Calatrava el contracten el
27 d’abril i dia 8 de maig, en 10 dies, en una setmana, s’ha dit,
presenta la seva proposta de com remodelar tot el moll de Palma
i una maqueta de l’òpera o, com diu el seu escrit, “un temple de
les arts escèniques” -temple en majúscules, naturalment. Per
cert que el Sr. Calatrava també va cobrar amb celeritat.

El Sr. Fiol i el Sr. Matas ja tenien la seva maqueta, i sus!,
s’anuncia la gran promesa electoral del PP, una òpera damunt
la mar. El Grup Socialista ja ha explicat, i el felicitam, la
reacció de la Junta Electoral davant una tal provocació al joc
democràtic. Jo vull concedir que a vegades hi ha dubtes,
fronteres difícils entre l’obligació d’un govern d’explicar allò
que ha fet, de fer-se autopropaganda electoral amb doblers
públics, hi pot haver a vegades fronteres; no és el cas, no és el
cas. Aquí no és el resultat de cap feina de legislatura, és una
clara aposta electoral de partit que es fa pagar a tots electors. Per
tant és un escàndol. Jo els deman, senyores diputades i senyors
diputats del PP, vostès no són capaços d’arribar a la conclusió
que és el PP que ha d’assumir aquest cost?, un cost de
campanya del Partit Popular i no un resultat de legislatura? La
veritat és que no hi confii gaire. Si encara es quedaren els 50
milions del suborn i els gastaren en campanya electoral del túnel
de Sóller perquè havia prescrit i no tornaren els doblers, crec
que totes aquestes reflexions els deuen sonar al sermó de les 40
hores.

Em sembla que era divendres, Sr. Fiol, que el sentia
lamentar-se de les dificultats de l’inici de curs, dels equipaments
que faltaven escolars. (...), però jo hi estic d’acord, que hi ha
situacions que haurem de millorar; ens hagués agradat que vostè
també les afrontés amb més empenta, perquè destinar al final de
la legislatura aquest 1.200.000 euros de l’IBISEC a una òpera,
la veritat creim que no era el paper que li pertocava, a vostè, al
final de la legislatura. Pujarà aquí tot xalest a defensar aquestes
decisions, defensarà que era una iniciativa institucional?; en tot
cas, Sr. Fiol, ens explicarà les presses per un projecte de tanta
transcendència per a la ciutat de Palma?; ens explicarà per què
no va fer un concurs públic, o confessarà que falsejaren
l’expedient, tal i com apunta el Sr. Diéguez? O resultarà que es
va creure quan la tècnica, com apunta el Sr. Diéguez, va dir que
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el personatge més idoni, l’arquitecte gran nom més idoni, era el
Sr. Calatrava? Pujarà a dir aquí que si hagués dit un altre gran
nom de l’arquitectura haguessin contractat per 1.200.000 euros
l’arquitecte que hagués dit una funcionària de l’IBISEC?, pujarà
aquí i ho dirà?, perquè encara riurem una estona, com a mínim.
Pugi, que jo el vull escoltar.

Per cert, com que a vegades es fan comparacions amb
l’extraordinària òpera de Sydney, m’agradaria recordar una
diferència, com a mínim una. El nostre ilAlustre veí, en John
Utzon, era un complet desconegut quan va guanyar el concurs
d’idees, un concurs obert. És un dels grans perquè va ser
seleccionat per fer aquella òpera. Potser que sí que s’haguessin
semblat alguns avatars; recordaran que l’òpera de Sydney es va
fer en 16 anys i va multiplicar per 10 el seu cost; la nostra òpera
era senzilla, només havia de costar 100 milions d’euros, com va
dir el Sr. Matas, no res, 100 milions d’euros en aquests temps.
Potser ho trobam barat si la maqueta ja costava 1 milió, o la
idea. De totes maneres la de Sydney és vera que va costar més
de 500 milions dels d’ara. 

Per paga el Sr. Calatrava s’ha fet mundialment famós per
unes certes desviacions entre el pressupost i l’obra acabada,
però no hi entraré, jo estic d’acord que no hem d’entrar en
aquest tipus de polèmiques perquè no pretenem qüestionar en
absolut ni el mèrit ni els reconeixements internacionals de
l’obra de Santiago Calatrava, que estam plenament justificats.
Ara, ni la celebritat ni tan sols la genialitat no donen cera del
Corpus a ningú, i cobrar 1.200.000 euros per una idea lliurada
en una setmana s’aguanta poc. Més encara si com s’ha apuntat
es vol interpretar que els 1.200.000 euros no ens dóna dret ni a
la idea que hem pagat, perquè com explicava el Sr. Diéguez
l’autor alAlega que ell s’ha reservat la propietat intelAlectual i que
per tant li hem de pagar una idea que ni tan sols és nostra.
Naturalment confiam que el Govern defensarà els seus drets,
però haurem de reconèixer un cert paregut amb l’escena del
contracte dels Germans Marx precisament a Una nit a l’òpera,
que tots vostès recorden; començava -jo m’imagín el Sr. Fiol,
me l’imagín allà- “la part contractant de la primera part serà
considerada la part contractant de la primera part...”, i cada
vegada que en Xico li posa un problema van arrabassant un tros
de paper fins que al final acaben firmant una pelleringa tota
esqueixada. 

Una darrera referència per centrar i explicar el nostre vot. Hi
ha una novelAla francesa de fa cents anys, que tots coneixen
perquè es va fer mundialment famosa per múltiples versions
teatrals, fílmiques i musicals, que és El fantasma de l’òpera. El
fantasma s’amaga darrera una careta tot el temps perquè sap que
el seu veritable rostre espanta. Bé, idò, senyores diputades,
senyors diputats, Sr. Diéguez, el nostre grup votarà aquesta
iniciativa i totes les que procurin arrabassar la careta del
fantasma perquè pensam que és ben necessari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular té el Sr.
Flaquer la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
jo voldria afrontar aquest debat derivat d’aquesta proposició no
de llei des de dues perspectives distintes, la primera la legalitat
d’aquest projecte i, en segon lloc, l’oportunitat o la
conveniència d’aquest projecte.

En relació a la legalitat jo crec que el gran drama del grup
proposant és precisament que no hi ha cap obstacle a aquesta
legalitat. Ell mateix, el mateix diputat, s’ha referit a una sèrie
d’informes, tres informes jurídics, un d’IBISEC, un d’una
assessoria externa i un de la mateixa Advocacia de la comunitat
autònoma, allà on destacava perfectament la legalitat d’aquest
projecte i d’aquest expedient, i dos informes tècnics del Servei
d’Arquitectura de la comunitat autònoma. I es justifica la
legalitat d’aquest projecte i d’aquest expedient en
l’excepcionalitat, en el fet que el que es volia era precisament
comptar amb el prestigi, amb la notorietat i amb el renom d’un
arquitecte de fama mundial com és el Sr. Calatrava i el que això
podia representar per a una ciutat com Palma quant a comptar
amb una obra emblemàtica d’aquest arquitecte, procés que per
altra banda no és nou d’aquesta ciutat, sinó que moltes ciutats
han volgut i voldrien en el futur poder tenir una icona mediàtica,
una icona arquitectònica firmada pel Sr. Santiago Calatrava. I
per tant nosaltres, el tema de la legalitat, el deixam
completament tancat, el deixam completament tancat perquè
aquí estan efectivament aquests informes jurídics, aquí estan
aquests informes tècnics i aquest és el seu drama, i a més, amb
les presses que tenen d’enviar-ho tot, tot, absolutament tot a la
Fiscalia, no els càpiga el més mínim dubte que si hi hagués
hagut qualque qüestió que hagués manifestat el més mínim
dubte ja hi seria i, si no hi és, és perquè des del punt de la vista
de la legalitat està perfectament ajustat a dret.

És ver, és cert, li ho he de reconèixer, que hi ha un tema de
campanya electoral on la Junta Electoral ens va dir que no es
podia presentar aquest projecte i vàrem acatar escrupolosament
la decisió de la Junta Electoral. De la mateixa manera que el
Govern del primer pacte de progrés va haver d’acatar
escrupolosament també una decisió de la Junta Electoral de
suspendre una campanya de publicitat sobre l’ecotaxa amb el
suport del partit del Sr. Alorda i del partit del Sr. Diéguez. I fins
allà on jo sé, fins allà on jo sé, ni al Sr. Alorda ni al seu partit,
ni al Sr. Diéguez ni al seu partit, ningú no els ha reclamat els
doblers d’aquella campanya electoral, d’aquella campanya
publicitària sobre l’ecotaxa que la Junta Electoral també els va
anulAlar, a vostès, l’any 2003. Per no parlar de campanyes
electorals que varen haver de ser suspeses de persones que fins
fa molt poc estaven assegudes al banc del Govern i que ara
estan a un consorci de reforma integral de la Platja de Palma i
a qui també els jutges varen haver d’anulAlar una campanya
publicitària en plena campanya electoral.

(Remor de veus)
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D’això, no ens n’expliqui. Però sí que li he de reconèixer,
per tant, que quant a la legalitat nosaltres vàrem haver d’acatar
i assumir la decisió de la Junta Electoral Central.

Però passem al segon debat, passem a l’oportunitat i la
conveniència d’aquest projecte, que és el que m’imagín que per
ventura interessa més als ciutadans. I el que resulta curiós és
que en aquesta legislatura haguem d’estar permanentment
discutint projectes de l’anterior executiu. Fa una estoneta, les
autopistes d’Eivissa; ara, el projecte d’òpera d’en Calatrava,
cosa que només podem justificar molt senzillament amb
l’absència total de projectes per part de l’actual govern. Aquí no
podem discutir projectes nous, només podem discutir els
projectes de l’anterior govern; per què?, senzillament perquè no
n’hi ha, de nous, no n’hi ha, de nous. Coneixem perfectament la
seva estratègia, senyores i senyors diputats del Grup Socialista:
a falta d’idees pròpies, davant la sequera de projectes i
iniciatives d’aquest govern, revisem constantment el que va fer
l’anterior executiu, i per a això sempre trobam qualque diputat
disposat a fer aquesta feina, o millor dit parlaré en plural perquè
avui ja n’hem trobat dos distints per fer aquesta feina.

Vostès volen aquest debat? Quin remei! Nosaltres creim
que, als ciutadans, avui els interessa molt més què pensen fer
vostès per resoldre la difícil situació econòmica de les famílies
d’aquestes illes. Creim que avui aquí en el Parlament a la gent
li interessaria molt més que poguéssim discutir d’aquestes
coses, però vostès no volen, vostès volen seguir centrant el
debat d’aquest parlament en la gestió de l’executiu autonòmic.
Quin remei, ho haurem de fer. Però pensin, i és un consell que
els vull donar, pensin que el temps començarà a esgotar-se, que
el rellotge corre i aviat, i que la gent espera qualque cosa més
d’un govern que només discutir el que va fer l’anterior govern;
pensin que els ciutadans de vostès esperen qualque cosa més.

I nosaltres, en el debat de l’oportunitat i la conveniència
d’aquest projecte, hem de dir ben alt i ben clar que sí que hi
crèiem i sí que hi creim. Creim en projectes ambiciosos,
projectes que han seguit altres ciutats i que estan al cap de tots
vostès: Bilbao, Sevilla, València..., moltíssimes ciutats que han
aconseguit mitjançant aquest tipus de projectes recuperar
l’autoestima d’una ciutat i recuperar-la, a més, de cara al
turisme; projectes que pretenen donar molt més valor afegit en
el nostre cas a la relació de la nostra ciutat amb el nostre port i
amb el nostre moll Vell, que, per cert, ningú no pot discutir que
precisa d’una remodelació i d’una reforma ben profunda, de la
qual jo, per cert, durant aquest darrer any no n’he sentit ni una
paraula, ni una paraula. Vostès vénen aquí a criticar el projecte
anterior del Sr. Matas o del Sr. Fiol, però no vénen aquí a
explicar què pensen fer vostès en el Moll Vell ni com pensen
reordenar el port de Palma. D’això no en sentim, i nosaltres
creim que això és inevitable i creim que això és important per
a la ciutat, i creim que això és el que realment distingeix els
vertaders polítics d’aquells que realment només saben fer de la
política l’instrument de la crítica del contrari, que això és del
que realment vostès donen lliçons contínuament i constantment,
revisant el que han fet els altres.

El temps ens donarà i ens llevarà les raons. El temps
confirmarà en el futur, i no serà molt llunyà, que si Palma vol
apostar de veres pel futur, si Mallorca vol de bon de veres
apostar pel futur, necessita projectes ambiciosos i polítics
capaços de dur a terme aquests projectes ambiciosos, amb
fórmules que siguin capaces, com nosaltres volíem, de combinar
iniciativa pública i privada per aconseguir el màxim abaratiment
del cost en els pressuposts públics d’aquest tipus de projectes.

Vostès em parlen d’un cost d’1.200.000 euros. Volen que jo
els expliqui què està costant l’incompliment de la seva promesa
electoral, Sr. Alorda i Sr. Diéguez, de no construir l’hospital de
referència a Son Espases? Volen que jo els expliqui el que està
costant això als ciutadans d’aquestes illes? Segurament més que
aquests 1.200.000 euros, segurament més que aquests 1.200.000
euros, tot per incomplir el seu programa electoral. Què en diu,
d’això, Sr. Alorda?, no té res a respondre, vostè que feia tantes
preguntes al Sr. Fiol?, que haver incomplit el seu programa
electoral de no a Son Espases, l’aturada política de Son Espases
haurà representat un cost bastant superior a aquest a totes les
butxaques dels ciutadans d’aquestes illes? Això no compta? 

I, per favor, quan parlin de les coses intentin no recórrer a
aquell argument de les mitges veritats, que són les mentides més
grosses, Sr. Diéguez. Vostè ha llegit una clàusula contractual,
el que passa és que només ha llegit la meitat de la clàusula
contractual. Vostè ha llegit la meitat de la clàusula contractual
que li interessa, vostè ha llegit “que todo el material, esto es las
maquetas y el vídeo, son propiedad intelectual y material de
Santiago Calatrava”, i aquí s’ha aturat, i aquí s’ha aturat però
no ha continuat, i no ha seguit dient que l’IBISEC “podrá
contar con su utilización para la difusión del proyecto durante
todo el tiempo que dure la ejecución de la obra, aspectos de
difusión y publicidad”. És ben evident...

(Remor de veus)

Sí, sí, riguin, riguin. És ben evident que s’encarrega aquest
projecte amb la visió de futur de seguir endavant amb aquest
projecte i de convocar un concurs d’adjudicació d’una obra
pública per desenvolupar aquesta infraestructura, i l’IBISEC,
que per cert vull recordar també que no només estava per
construir infraestructures educatives sinó també culturals, i que
vull recordar que aquests 1.200.000 euros no es varen detreure
en absolut de les inversions programes i planificades en matèria
de centres educatius sinó que va ser una aportació extraordinària
de Consell de Govern que no llevava res de les infraestructures
educatives, l’IBISEC tenia el dret a poder seguir i té avui encara
el dret a poder seguir amb aquest projecte i té el dret a poder,
com no pot ser d’una altra manera, executar aquest projecte si
és que el Govern de les Illes Balears avui ho consideràs oportú.
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Jo no voldria acabar sense dir-los, senyores i senyors
diputats, que jo comprenc que és molt fàcil pujar aquí dalt,
discutir, revisar, debatre la gestió del govern anterior; em pareix
perfecte, tenim les esquenes bastant amples, crec honestament
que en aquest cas vàrem fer..., crec honestament que en aquest
cas vàrem fer una cosa de futur per a Ciutat, una cosa de futur
per a aquesta illa i que crèiem que era positiva i beneficiosa per
a aquesta illa i per a aquesta ciutat. Vostès continuïn per aquest
camí, però recordin que com aquest rellotge que ja m’està
avisant que està acabant el meu temps, el rellotge també els està
comptat ja a tots vostès. Ja duen un any i tres mesos, i aquí, en
aquest parlament, només sentim parlar del govern anterior, i
sentim parlar molt poquet del govern actual i per qualque cosa
serà.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula el grup proposant? Sr. Diéguez, té
la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar agradecer a los
grupos que votaran favorablemente la propuesta el sentido de su
voto. Y respecto al Grupo Parlamentario Popular pues decir que
entiendo la postura, ahora, no entiendo el voto, y trataré de
explicarlo.

Se nos ha dicho que el debate de legalidad se cerraba
rapidísimamente. Desde luego no es este el momento de hacer
un debate de legalidad muy extenso; simplemente se ha limitado
a darse como argumento, se ha dado como argumento simple,
que hay una serie de informes..., lo he dicho aquí cuando he
subido, que se tenía un acuerdo, un contrato hecho previo, y
después se vistió ese contrato. Esto es lo que se llama un fraude
de ley. ¿Qué significa un fraude de ley?, que la forma está
perfectamente cubierta pero lo que se busca cubriendo la forma
es un resultado prohibido por la ley, es decir, que la contratación
no sea igual para todos, etc., etc. Exactamente esto. Los
informes en casos de fraude de ley no quitan ni disminuyen la
irregularidad del proceso, ni muchísimo menos, y he dado
algunos datos especialmente significativos, como el caso que ya
hemos dicho aquí que, antes de que se invitara, antes de que se
enviara la carta de invitación, ya había sido adjudicado el
contrato. De esto no se nos ha dicho nada en absoluto.

Pero el debate de legalidad aquí es lo de menos. Creo que
todo el mundo, cuando entiende, oye o ve lo que ha pasado con
este asunto, ya se da cuenta de lo que hubo, todos lo sabemos,
todos sabemos lo que hubo: hubo un acuerdo previo que luego
se vistió, y punto. Se podrá decir que está mejor vestido o peor
vestido, que ha habido fraude, que ha habido error, etc., etc., es
lo mismo, todo el mundo sabemos lo que hay detrás y realmente
el debate de legalidad no lo soportaría con extensión.

No dieron explicaciones en su momento, cuando las
pedimos desde la oposición. No las podíamos pedir en esta sede
parlamentaria porque estaba cerrada. Se nos ocultó incluso el
coste que tenía aquel proyecto, del que tan orgullosos estaban,
tan orgullosos que ni siquiera dijeron en aquel momento cuánto
nos costaba la broma; nos enteramos después de las elecciones
y porque no había más remedio que publicarlo para poder hacer
los pagos. Ahora tampoco nos han dado ninguna explicación. 

El problema no es el proyecto, aquí no hemos entrado a
discutir si el proyecto era bueno, conveniente o no lo era, no es
eso lo que estamos discutiendo en este momento. Ahí cada uno
podría tener su opinión y podríamos tener opiniones diversas a
favor, en contra o como fuera. El problema es la forma de
actuar, aquí lo que estamos debatiendo es una determinada
forma de actuar, un determinado modo de hacer política, un
determinado modo de hacer política que nos ha dejado un
agujero de 1.200.000 euros y queremos recuperarlos; no es un
debate de pasado, es un debate de futuro, queremos
recuperarlos, nuestra propuesta es de futuro y así lo dice.
Nosotros constatamos en el punto primero de nuestra propuesta
que se hizo con un objetivo electoralista -si no lo quieren
constatar no lo constaten, ya lo ha dicho la Junta Electoral- y no
en interés de la comunidad autónoma. Entendería que votaran
en contra de este primer punto, lo entendería porque podrían
decir “bueno, supone una crítica a nuestra gestión”; esto lo
entendería. Pero el segundo punto de la proposición dice “se
insta al Govern de les Illes Balears a llevar a término las
actuaciones necesarias para minimizar y anular el daño a los
recursos públicos de la comunidad autónoma por esta
contratación de este anteproyecto”; en eso sí que no entiendo
que no puedan estar de acuerdo en absoluto.

Miren, no tenemos en este momento nada más que la
maqueta y nosotros tenemos que poner en valor lo que hemos
pagado. Entiendo, y así creo que -es mi opinión, el Gobierno
tendrá gente más preparada para poder decir si esto es así o no
es así o si se debe de ir por ese camino o por otro- que lo
primero que tenemos que hacer es defender los derechos a la
propiedad intelectual, porque así lo dice el pliego de cláusulas
administrativas; en eso podemos estar todos de acuerdo, en que
la idea ésa por lo menos es propiedad nuestra o hemos de
defender que sea propiedad nuestra, porque así tendremos algo.
Por eso lo primero que debemos hacer es tratar de anular la
parte del contrato irregular, la parte del contrato que va en
contra de lo que dice el pliego de condiciones administrativas,
puesto que si el pliego de condiciones administrativas dice que
es propiedad intelectual de la comunidad autónoma y el contrato
dice una cosa distinta, esa discordancia se tiene que salvar en
favor del pliego y no del contrato.

En segundo lugar lo que se tendría que hacer es pedir la
devolución por pago indebido a la sociedad suiza. Aquí no nos
han dicho por qué motivo se pagó a una sociedad suiza cuando
no era la sociedad contratada, no se nos ha dicho; se pagó a una
sociedad suiza y no a la contratada. En tercer lugar se tendría
que pagar a la sociedad auténticamente contratada mediante
facturas con IVA lo que proceda, lo que proceda, porque ellos
han hecho el trabajo y no tienen la culpa. Y después, por último,
se tendría que negociar para sacar rendimiento a la propiedad
intelectual cuando ésta sea reconocida. Esto es lo que
tendríamos que hacer, esto es lo que entiendo que tendríamos
que hacer. 
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Y ese no es un debate de pasado, es un debate de futuro;
¿por qué?, porque hay un agujero y ese agujero lo hemos de
tapar de la mejor manera para nuestra comunidad autónoma,
esto es lo que hemos de vigilar todos. Estamos hablando de 200
millones de las antiguas pesetas, de 1.200.000 euros, i si esto no
lo quieren entender no lo entiendan. Yo he llevado mucho
cuidado en mi intervención de hacer ninguna referencia a nadie
de otra legislatura, ni de descalificar a una persona o a otra, ni
muchísimo menos, sino simplemente he ido a decir cómo se
hizo el proyecto, cómo se hizo el contrato, cómo se organizó
todo, que eso nos ha ocasionado un daño y que ese daño lo
hemos de subsanar, y en eso tendrían que estar de acuerdo y no
insistir en mantener posiciones que hoy en día no son en
absoluto aceptables. Proyectos, proyectos sí, ahora, chapuzas
no, y menos chapuzas que ocasionen daños como éste que
estamos viendo a nuestra comunidad autónoma, y más todavía
cuando el dinero de donde salió es de los fondos para la
construcción y reforma de escuelas que tanto nos hacen falta a
día de hoy. Hoy mismo ya decíamos que estamos escuchando
como se recrimina que el Gobierno no tenga más dinero para
ese tipo de actuaciones cuando nos encontramos con un agujero
como éste en este caso.

En definitiva, me hubiera gustado que nos explicaran un
poco qué es lo que pasó en aquellos momentos. No nos lo han
explicado, lo entiendo, lo entiendo. Y tampoco -en esto coincido
con el Sr. Flaquer- que, a parte de que a todos nos gustaría saber
qué es lo que hay en el fondo, no hemos de hacer tampoco un
debate extenso sobre estas cuestiones de pasado, pero sobre la
cuestión de futuro, sobre la cuestión de futuro minimizar el daño
y conseguir recuperar para las arcas públicas todo aquello que
podamos, sinceramente, señoras y señores diputados del Grupo
Parlamentario Popular, me hubiera gustado contar con su voto.
Nada más, Sra. Presidenta.

(Petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Conclòs el debat procedirem a la votació. Votam.

Sí, 28; no, 27; abstencions, cap.

III.3) Proposició no de llei RGE núm. 2788/07,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
regulació de la publicitat institucional.

I finalment debatrem la proposició no de llei núm. 2788/07,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la
regulació de la publicitat institucional. Per defensar-la té la
paraula el Sr. Antoni Pastor. Antoni Serra, perdó.

EL SR. SERRA I TORRES:

Bé, ja amb la intenció d’anar finalitzant la jornada d’avui,
que s’està allargant prou, el Partit Popular presenta una
proposició no de llei que transcendeix molt més enllà d’una
qüestió tècnica o merament pràctica. Tot sigui dit, potser avui
hem de lamentar també que la primera proposta realment de
futur i que no parli del passat i que miri amb ilAlusió el futur
d’aquestes Illes Balears ve precisament en aquest moment del
dia, i curiosament no els vull deixar de recordar que ve del Partit
Popular. En tot el dia d’avui realment no hem tengut oportunitat
de veure, d’aconseguir oportunitats per als nostres ciutadans. 

Avui pensam que amb aquesta proposta realment tenim la
possibilitat de regular d’una manera seriosa i transparent la
publicitat institucional de les nostres illes. Volem fer una
aportació rellevant a la credibilitat de l’àmbit polític i de la
nostra funció com a representants dels ciutadans a la comunitat
autònoma, als consells insulars, als ajuntaments i a tots els
organismes que en depenen. Mitjançant aquesta proposta volem
convidar totes les formacions polítiques representades en
aquesta cambra a fer un debat amb alçada de mires i tenint en
compte dues qüestions molt concretes. La primera, que els
mitjans de comunicació són el principal canal de transmissió
d’informació al conjunt de la ciutadania, i per segona banda és
necessari diferenciar molt clarament la missió dels partits
polítics i la missió de les institucions. Els partits tenen la tasca
de generar idees i propostes que aglutinin al seu voltant
partidaris d’uns i partidaris d'uns altres punts de vista. Tenen la
feina de generar posicionaments entorn d'una realitat social i ser
referents d’una quota concreta de població que faci més o
menys viable la posada en marxa d’una o altra acció. Tot sigui
dit, no hi seria de més que el president deixés d’acariciar el seu
rateret i es posés també en marxa per tenir noves oportunitats,
per poder-les publicitar també.

Per altra banda, sense cap dubte, els governs han de
governar per a tots i, per tant, fer arribar les possibilitats i
opcions als ciutadans d’una manera, entenem, objectiva i
adreçats a tothom. Així, quan parlam de publicitat institucional,
parlam d’una temàtica que no ha de ser qüestionada ni
qüestionable, parlam del propòsit de difondre les polítiques, els
programes, els serveis i les iniciatives de les administracions
públiques, promoure l’exercici dels drets i el compliment de
deures dels ciutadans, incidir en el comportament social,
estimular la participació de la societat civil en la vida pública i,
en general, informar de qualsevol fet que sigui de rellevància
pública, sempre pensant en les necessitats de tots els ciutadans.
Així deixam el que s’anomena propaganda la voluntat de
presentar idees o propostes amb la intenció d’influir en el
sistema de valors i en la conducta del públic. 

Arribats a aquest punt, a ningú no se li escapa que utilitzar
els mitjans públics per defensar una o una altra idea política a
través dels mitjans de comunicació és una tasca ilAlegítima i
moralment rebutjable. Requereix ser tractada i regulada per tal
d’evitar abusos per part dels governants. Avui tenim
l’oportunitat de concretar el compromís de tots, d’establir un
sistema objectiu que eviti la temptació de qualsevol dels partits
amb responsabilitat de govern, toqui a qui toqui ara i en el futur,
fer parts i quarts amb els doblers de tots per influir en el
principal sistema de canalització de la informació que va
adreçada als ciutadans. Assistim a la possibilitat de convertir en
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inqüestionable un dret tan sagrat com és el dret a rebre
informació verídica, clara i útil, relacionada amb la voluntat de
servei públic que l’administració ha de tenir com a prioritat. 

Davant d’aquesta proposta tenim dues opcions ben
diferenciades. Primera, pensar en l’interès de totes i cadascuna
de les persones que han donat suport per estar representants en
aquesta cambra i centrant-nos en les seves necessitats d’accés
als serveis públics. També contribuir a fer possible una veritable
opció dels mitjans de comunicació d’oferir amb absoluta
llibertat el seu punt de vista i informació verídica, només
centrats en el dret de la informació, l’interès i l’atenció del
lector, oient o televident, sense cap possibilitat de sentir-se
cohibit per un o altre govern, una o altra instància pública,
atenent el seu compte de resultats i els rèdits d’una potencial
postura més convenient a la voluntat dels governants. L’altra
opció és presentar avui tot tipus d’excuses i intents de desviar
l’atenció envers aquesta proposta, com de fet hem tengut
l’oportunitat de sentir avui. Contribuir a un debat estèril, ple de
retrets i acusacions al partit proposant. En definitiva, amagant
la vertadera necessitat de fer més creïble la informació
institucional i optant per deixar vies obertes a la influència en
els mitjans, optant per ser clients preferents, en lloc de font
informativa de rellevància i orientada al servei públic.

No hi ha excuses, és el moment d’optar, és el moment de dir
que sí o que no. Si volem tirar endavant aquesta proposta tenim
la capacitat de fer-ho. L’article 30 del nostre Estatut
d’Autonomia, referent a les competències exclusives de la
comunitat autònoma, inclou en el punt 37 la possibilitat de
regular la publicitat, tot sigui dit, sense perjudici de la legislació
mercantil. Aprofitant aquesta opció, podem complementar la
Llei general de publicitat, 34/1988, que va ser concebuda per
harmonitzar, d’una manera incipient en aquell moment, aquella
matèria dins la normativa de l’àmbit europeu que es va centrar
en la publicitat comercial i va deixar de banda la regulació
específica per a la publicitat institucional que ens afectava i ens
afecta a tots. També podem donar sentit a la nostra comunitat a
la Llei 29/2005, de la publicitat i comunicació institucional, que
se circumscriu a l’àmbit estatal exclusivament, tant per allò que
fa al Govern central com als seus organismes dependents i que
té mancances destacades pel que fa a l’accés de la comunicació
institucional per part de les persones amb discapacitat i també
pel que fa a la inclusió específica de criteris de contractació
d’uns i altres mitjans.

En aquest sentit, podem prendre un camí ja iniciat per altres
comunitats autònomes que han vist necessària l’aplicació de
mesures similars a la que avui reclamam. Aquest ha estat el cas
de València, de Catalunya i d'Aragó. En definitiva, el Partit
Popular vol establir una regulació de la publicitat institucional
que inclogui almenys els següents aspectes. Principis essencials
pels quals pot ser necessària la contractació de publicitat
institucional o el finançament dels mitjans de comunicació
també a través de subvencions. La publicitat institucional ha
d’assegurar els criteris de claredat, objectivitat, necessitat del
servei, utilitat i rellevància per al públic a qui va adreçada. No
hem de tornar caure en la temptació, com va succeir al principi
d’aquesta legislatura, de fer una campanya de publicitat, per cert
encara no en coneixem el cost,  on s’explicava que les nostres
illes es diuen Illes Balears. No estava molt ilAluminat el rateret
del President quan li va donar aquesta opció com a criteri

fonamental de publicitat, just començada aquesta legislatura.
Criteris objectius de repartiment. 

Les campanyes publicitàries d’identificació dels mitjans
l’han de canalitzar. Mecanismes de planificació de la publicitat
institucional amb antelació. Sistema de sanció en el cas
d’incompliment de l’aplicació de la llei per part dels
ajuntaments, consells insulars i govern autonòmic. També
organismes de control que han de ser extens a l’administració,
que assegurin el seu paper de vertebrador de la societat i
necessàries garanties de servei públic. Adaptacions concretes
per assegurar la igualtat d’oportunitats a l’accés a la informació
pública, tenint en compte les persones amb discapacitat física,
psíquica, sensorial. Actualitzar el concepte de publicitat
institucional, també tenint en compte les noves tecnologies i els
nous mitjans desenvolupats a partir d’aquestes.

Senyores i senyors diputats, avui podem donar una
important passa cap a la credibilitat de l’àmbit polític, cap a la
dignificació d’aquesta funció social i cap a l’orientació de les
administracions al servei públic. De nosaltres depèn aprofitar
aquesta oportunitat per part de tots i amb la voluntat màxima
també de consens per aconseguir que estiguem sempre al servei
dels ciutadans també en allò que fa referència a la gestió dels
sous, dels doblers públics en la publicitat institucional.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Serra. Per part del Grup Parlamentari Mixt no
hi ha cap diputat. Per part del Grup d’Unió Mallorquina el Sr.
Melià té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Molt
ràpidament, el nostre grup parlamentari està d’acord amb la
necessitat que es faci una llei de publicitat institucional, que es
faci aquesta regulació. Consideram que aquesta publicitat
institucional, com tota activitat administrativa, ha de venir
precedida per principis com l’objectivitat o la transparència. Ara
bé, en l’únic punt amb què no estam d’acord és en aquest
termini fix i tancat que fa la proposició no de llei de quatre
mesos perquè es presenti aquest projecte de llei de publicitat
institucional.

Per tant, si es retirés aquest termini de quatre mesos,
podríem votar favorablement la seva proposició no de llei. Si es
manté aquest termini, evidentment per qüestions que s’ha
d’elaborar, s’ha de pactar, s’ha de negociar, lògicament com tot
projecte de llei, aquest projecte de llei de publicitat
institucional, evidentment no li podrem donar suport perquè és
un termini massa breu per fer aquest procés.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca el Sr. Llauger té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo començaré llegint un paràgraf
del programa electoral amb el qual el BLOC per Mallorca es va
presentar a les darreres eleccions autonòmiques. Parla d’enfortir
els mecanismes de control de la despesa pública per evitar
clientelisme. Parla també que s’ha d’introduir, llegesc
literalment, “una legislació estricta contra la utilització
partidista de la publicitat institucional, que ha de quedar reduïda
als propòsits estrictes d’informació i sobre programes concrets
i de sensibilització ciutadana”. Jo crec que amb això està dit el
més essencial de la nostra posició davant d’aquesta proposta
d’instar el Govern a presentar davant d’aquesta cambra una llei
de regulació de la publicitat institucional. 

Hi estam a favor, la creim justa i necessària i li donarem
suport amb la condició, ja ha estat formulada per un portaveu
anterior, d’acceptar aquesta esmena in voce d’eliminació del
termini temporal. És veritat que quatre mesos donen temps per
fer molta feina, però també és veritat que el Govern té una
agenda molt carregada i que una llei d’aquestes característiques
no pot arribar aquí sense un procés previ d’elaboració que ha de
ser acurat i en el qual hi han de participar actors molt diferents.

No puc deixar de dir al grup proposant que em crida
l’atenció aquesta urgència, que contrasta amb el fet que durant
els períodes de govern del Partit Popular no va arribar a aquest
parlament cap projecte de llei d’aquestes característiques. Una
llei de publicitat institucional, senyors del Partit Popular, és
bona perquè tendeix a reforçar l’austeritat, imperatiu molt
necessari en aquests temps. Tendeix a reforçar la transparència
i sobre això no fa falta que m’hi estengui amb el que està caient,
perquè reforça la imparcialitat. Austeritat, transparència i
imparcialitat, principis que està molt bé reclamar al Govern
quan un és a l’oposició, però que encara està millor recordar-
se’n quan s’exerceix la responsabilitat de govern.

Nosaltres, per tant, volem que hi hagi una llei de regulació
de la publicitat institucional i volem, tal com diu el text del grup
que ho proposa, que sigui una llei que no només afecti el
Govern, sinó també les altres institucions de les Illes Balears, el
Govern amb les seves entitats autònomes i empreses públiques,
els consells, els ajuntaments, el Parlament. Volem que sigui una
llei que deixi clar què és allò que pot ser matèria de publicitat
institucional, nosaltres entenem que han de ser coses com
promoció de valors, de llibertat, drets humans, donar a conèixer
serveis i programes de les administracions, promoure el nostre
patrimoni cultural i natural, o donar suport al nostre sector
productiu. Però volem sobretot que sigui una llei que deixi clar
allò que no pot ser admès com a publicitat institucional. Aquí
se’m permetrà que recorri a un castellanisme perquè en aquest
cas és difícil de substituir, una campanya institucional no ha de
ser autobombo. Aquelles grans campanyes genèriques que no
tenen altre objectiu que cantar les meravelles del que ha fet un
govern no han de tenir cabuda si miram la cosa des dels
principis de l’austeritat i la imparcialitat.

Tampoc no ha de tenir cabuda fer parts i quarts entre els
diferents mitjans de comunicació. He vist a l’exposició de
motius que el Partit Popular sembla apuntar cap a aquesta
qüestió, no sé si hi ha alguna denúncia insinuada. En qualsevol
cas, també en aquest cas, no crec que al Partit Popular li
convengui un repàs acurat de les actuacions dels seus governs
anteriors. Tampoc no hi ha de tenir cabuda jugar a la confusió
entre la institució i el partit polític. Hi ha massa exemples a la
història d’aquesta comunitat autònoma. Ara mateix em ve al cap
una tanca electoral del Partit Popular amb una gran fotografia
d’un equipament social, que lluïa ben visible l’escut oficial de
la comunitat autònoma. A baix hi havia l’escut del Partit
Popular que complementava l’oficial de la comunitat autònoma
amb elements de campanya, aquell llapis vermell i aquell lema
que deia “complim”. Nosaltres també volem una llei que digui
que aquestes coses no es poden fer.

Volem d’altra banda una llei que deixi ben clar que el català
és la llengua vehicular principal de la publicitat institucional, en
coherència amb allò que assenyala la Llei de normalització
lingüística. I volem, finalment, una llei que creï mecanismes de
control d’aquests principis que la mateixa llei estableix. En
aquest sentit s’hauria de crear, tal com fa la llei estatal i tal com
fan les lleis autonòmiques existents, una comissió de publicitat
institucional amb la presència de persones amb autoritat i
coneixement sobre la qüestió que estigués encarregada de
supervisar i assessorar les institucions en matèria de publicitat
institucional i que pogués retre comptes regularment davant del
Parlament. 

Tot això no ho vàrem veure la legislatura passada i aquesta
legislatura, senyors del Partit Popular, jo crec que ho veurem.
La nostra democràcia, sens dubte, en sortirà guanyant en
qualitat. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Respecte de la proposició, he de dir que en compartim l’esperit
i creim que és important parlar de publicitat institucional en
aquesta comunitat, per evitar, per allò que es pot haver produït
en general i que moltes vegades es confon el concepte de
publicitat amb donar un fi a la informació, amb voler aconseguir
els efectes que sempre ha tengut la publicitat privada, mirar de
vendre uns productes des d’un interès més particular, més cap
a uns interessos i no mirar l’aspecte de l’interès general.
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Crec que quan parlava el portaveu del grup proposant, ha
comès un error, almanco així ho entenc jo des de la perspectiva
del Grup Parlamentari Socialista. Ha dit: “és l’única proposició
que mira cap al futur dels temes que s’han tractat avui”. Parlant
de les proposicions d’avui, jo li diré que la posició que té el
grup proposant és molt fàcil i molt senzilla, crec que ja li ho ha
recordat algun portaveu. La valentia de fer lleis d’aquestes
característiques és quan s’està al Govern, no amb partits
d’ampla tradició de govern en aquesta comunitat autònoma,
com és el Partit Popular, que no ha fet una llei, una norma, sinó
cap tipus de regulació respecte de publicitat institucional, mesos
o un any després d’estar una altra vegada a l’oposició,
presentar-se amb una proposició d’aquestes característiques.

Per tant, jo els puc dir als senyors del Partit Popular dues
raons que els ha fet, una el Govern de l’Estat, el Govern de
Zapatero, una llei de publicitat institucional des del Govern, per
tant, anteriors governs no varen fer res. Però mirem aquesta
comunitat autònoma, si miram aquesta comunitat autònoma,
tenim un punt de referència, l’Estatut, aprovat ara fa pocs
mesos, a l'article 89 disposa que s’haurà de regular la publicitat
institucional. Crec que no enganyaré ningú si deim en termes
colAloquials, que la cuina del Govern ja té preparat o molt
avançat aquest projecte i, per tant, una obligació estatutària
d’aquest projecte. Per tant, crec que s’està fent la feina i amb
això ja enllaç amb allò que volia dir. En aquesta comunitat
autònoma serà un altre govern progressista el que haurà fet la
publicitat institucional. Els deia que és molt fàcil reclamar-ho
des de l’oposició, perquè es té la temptació moltes vegades i les
accions del Govern demostraran el contrari, no ens posem a
nosaltres mateixos la soga. Això és el que moltes vegades,
vostès així ho han practicat per omissió, avui que s’ha utilitzat
tanta terminologia jurídica, de mai haver regulat la publicitat
institucional i ho haurien pogut fer.

En definitiva, d’allò que estic convençut és que serà el
Govern que presideix Francesc Antich que en aquesta comunitat
treurà una llei de publicitat institucional, seguint una mica la
línia d’altres comunitats autònomes com Catalunya, Canàries,
Andalusia, que ja tenen regulada aquesta publicitat. No entraré
en allò que és el disseny o l’estructura de la futura norma
jurídica que es durà. Compartesc els criteris que han estat
exposat per part de tots els grups i únicament vull fer referència
a una qüestió que entenc que és un error i en cas que s’acceptés
l’esmena que s’ha plantejat per altres grups que han intervingut.
Voldria dir que vostès a l’exposició de motius fan una
referència que aquesta futura llei hauria d’incloure allò que és
l’administració de l’Estat, entenent administració de l’Estat la
part de l’administració central. Té una llei específica, com ja he
dit, realitzada pel Govern Zapatero i ja està regulada. Entenc
que s’hauria de reduir a allò que és el marc de les
administracions afectades i que evidentment han de ser totes les
institucions autonòmiques, locals i empreses públiques que hi
ha a les Illes Balears.

Feta aquesta precisió, pensam que seria important que es
retirés la limitació de termini, s’està perfectament en termini si
tenim en compte la data de l’Estatut. I al final són els terminis
polítics els que jo crec que marquen realment el temps del
Govern. En tot cas, temps tendran vostès per retreure al Govern
en acabar la legislatura, estic segur que no serà així, que no
haguem fet la llei de publicitat institucional. I en últim extrem,
animar el Govern perquè aquesta llei entri el més aviat possible
en aquesta cambra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant? Sr. Serra, té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot agrair la
predisposició de tots els portaveus que m’han precedit en l’ús de
la paraula i que entenen la necessitat d’aquesta nova llei que ha
de regular la publicitat institucional. Per altra banda també el Sr.
Llauger comentava que era necessari fer un repàs dels usos i
costums de la publicitat institucional en altres èpoques. Podem
fer el repàs que vulgui, Sr. Llauger, jo el convid que el facem,
però tengui en compte que vostè dóna suport a un govern que
precisament a principis d’aquest any una de les primeres
actuacions que va fer, va ser fer una gran campanya
institucional i entre altres coses ens recordava una cosa que no
sabem i que ens costa molt d’entendre i és per què ens deim
Illes Balears. Jo entenc que a vostè li costi i necessiti aquesta
campanya com a nacionalista de Mallorca. Però pensi que
aquest grup parlamentari també està acostumat a manejar aquest
terme i, per tant, tal vegada no era tan necessària aquesta mesura
publicitària, que per cert va tenir ample ressò i ample ús a la
nostra comunitat autònoma.

Per altra banda quant al termini, que és la principal objecció
que presenten tots i cadascun dels grups que han sortit, no ens
hem de posar la soga nosaltres, però tampoc no l’hem de posar
als ciutadans. Jo crec que els ciutadans esperen respostes clares
d’aquest parlament, esperen respostes clares del Govern, per
cert amb un interès limitat sobre aquestes qüestions, gràcies,
president per ser-hi amb dos consellers. Crec que és
imprescindible que posem un termini, no hi ha cap problema
que sigui de quatre mesos com proposam, de sis mesos o fins i
tot estam disposats a duplicar aquest termini a vuit mesos. Tot
és qüestió de parlar-ne, els propòs fins i tot que facem un recés
per parlar d’aquesta qüestió específica per tal de ser el més
acurats possible i per tal de determinar un termini concret que
faci possible que puguem acordar la posada en marxa d’aquesta
llei i, per tant, per tancar aquesta qüestió.

En tot cas d’aquesta qüestió, precisament, i d’aquesta
voluntat de consens els vull parlar. Si volen tirar endavant
aquesta llei ho han de demostrar, comprometent-se clarament i
sense cap dubte mostrant la seva predisposició i també establint
un termini específic que pot ser, ja dic, de sis, de vuit mesos, en
podem parlar. Però en tot cas ha de fer possible que els
ciutadans de les Illes Balears puguin gaudir d’aquest dret,
puguin gaudir de la credibilitat dels mitjans públics.
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Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Entenc que passam a la votació...

(Remor de veus)

No.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sra. Presidenta, em permet? He fet una proposta a tots i
cadascun dels grups que han parlat d’ampliar aquest termini.
Crec que mereixeria una resposta sobre aquesta qüestió i fins i
tot si és necessari fer un petit recés d’un minut. Bastaria un
minut per poder pactar aquest termini.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquesta presidència ha vist els portaveus i m’han manifestat
que no volen cap recés. Per tant, entenc que o s’accepta la
proposta única que s’ha fet per part del Sr. Melià ...

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Li deman la paraula per una qüestió d’ordre, Sra.
Presidenta? Si és possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, li puc donar per una qüestió d’ordre.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Li ho agraesc moltíssim. És el segon plenari d’aquest
període de sessions, dimarts passat vàrem acabar a les 15.30, si
no record malament, avui tornam acabar a les 15.30. Els
plenaris del Consell Insular de Mallorca comencen a una hora
que és raonable, les 10, els plenaris del Congrés dels Diputats
...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Flaquer, això no té res a veure amb el tema que tractam.
Procuri no allargar-lo més vostè.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT

Veurà immediatament per què. En el Congrés dels Diputats
i en el Senat, on hi ha diputats que es traslladen de moltes
bandes d’Espanya, comencen a les 9 ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Flaquer, això no té res a veure amb allò que vostè està
dient.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, el Sr. Vicens no pot fer símbols i senyals que hem d’anar
a dinar. El que podríem fer és començar per ventura un poc
abans ...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Flaquer, faci el favor ...

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

És que és així, Sra. Presidenta ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Flaquer, els portaveus han dit que no volien una
interrupció. Per tant, aquesta presidència diu que passam a
votar.

Es vota la proposta tal i com està, a no ser que el seu
portaveu accepti la proposta del Sr. Melià.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sra. Presidenta, desconec la postura dels diferents grups
sobre la meva proposta i que era ampliar el termini.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, és vostè el que ha de dir si accepta o no la proposta
que li ha fet el Sr. Melià. Llegeixin-se el Reglament.

EL SR. SERRA I TORRES:

I jo he fet una contraproposta, Sra. Presidenta, que crec que
mereix la corresponent...

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha contrapropostes, això no és un mercat...

(Rialles)

EL SR. SERRA I TORRES:

Idò ho comença a ser, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar la proposta, tal com l’ha plantejada el Sr.
Serra.

Vots?

Sí 27; no 28 i cap abstenció.

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