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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats. En primer lloc tenim les
preguntes. 

I.1) Pregunta RGE núm. 8439/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures per palAliar la gran baixada de
turistes a Menorca.

Donam la benvinguda al nou conseller de Turisme i la seva
primera intervenció és la primera pregunta de la sessió d’avui.

La presenta la Sra. Assumpta Vinent del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot i per ser la primera,
estic contenta de felicitar el Sr. Nadal pel seu nou càrrec com a
conseller de Turisme i jo li desig, com no pot ser d’altra manera,
molts d’èxits. Però també em permetrà que li digui que amb un
any de govern i que a una conselleria tan important ja hi hagi
hagut dos consellers, no és habitual i açò transmet al sector una
certa intranquilAlitat, desconcert i preocupació.

A Menorca, Sr. Nadal, estam molt preocupats per la situació
tan dolenta que pateix el turisme i que juntament amb les dades
d’atur fa que estiguem avui a la cua de les Balears. Li vull
resumir un poc..., segurament vostè té les dades d’aquest any.
Miri, l’ocupació hotelera del mes de maig va baixar entre un 5
i un 7% i és la major caiguda dels darrers cinc anys. Ha passat
del 52% de la temporada 2007 al 47% d’enguany. El juny
només es va omplir el 63%, també la més baixa dels darrers
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onze anys i l’any 2007 va ser del 74%. El juliol varen caure les
pernoctacions un 6,5% respecte del 2007, és a dir que va ser del
81%, la més baixa dels darrers deu anys. L’agost cau 3 punts
respecte del 2007 i se situa en un 92%. Turisme britànic, el juny
cau un 18% respecte del juny del 2007. Agost, l’aeroport de
Menorca registra aquest mes una caiguda del 8% de britànics i
d’un 25% d’alemanys. En general, el turisme britànic baixa un
9% aquesta temporada.

Menorca ha perdut en vuit anys el 70% de turisme alemany
i el 27% d’anglesos. La resta de visitants estrangers també cau
un 12% respecte del juliol del 2007. Nosaltres ens demanam a
veure si tenim un model desfasat a Menorca respecte de les
altres illes? No feim la promoció adequada? És deficient o
insuficient? El greu problema són les comunicacions? En
definitiva, Sr. Conseller, el panorama a Menorca, com pot
veure, és desolador. Els comerços facturen molt menys, les
estades mitjanes aquest any són d’una setmana i abans eren de
15 dies ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent. Li record que ha acabat tot el seu
temps.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Nadal, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Agrair la seva salutació. Sra.
Vinent, jo confio com a conseller de Turisme que tendré el
suport del principal grup de l’oposició en un tema tan important
com és el tema turístic perquè sigui un tema d’Estat i facem fora
del debat polític un tema tan important com el turisme per a
aquestes illes. Jo li pregaria que si han de criticar qualque cosa
critiquin aquest conseller, però el tema turístic l’hem de deixar
al marge.

Vostè ha tengut una intervenció allà on ha dit que aquesta
baixada, és veritat si analitzam les dades, no és només en el
darrer any, sinó en els darrers vuit anys i és una baixada
constant i sostinguda. La Conselleria de Turisme davant la
baixada del nombre de turistes, ampliarà i millorarà dins l’àmbit
de les competències la promoció turística, especialment a l’illa
de Menorca. En el Consell de Govern, a proposta de la
Conselleria de Turisme, hem aprovat un conveni entre el
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç de l’Estat, la
Conselleria de Turisme, el Consell Insular de Menorca i
l’Associació Hotelera de Menorca que declara l’illa de Menorca
com a destinació pilot per a l’aplicació del Pla de dinamització
de producte turístic. És un pla pilot que es farà durant els anys
2008-2011. Preveu un pressupost de quasi 4 milions d’euros,
cada administració posarà 1.300.000 euros. L’any 2008 farà una
inversió d’1.050.000 euros. L’objectiu és l’augment de la
qualitat del servei. La millora del medi urbà i natural dels
municipis, l’ampliació i la millora dels espais d’ús públic.

Augment i millora de l’oferta complementària a l’illa de
Mallorca. La posada en valor, esper la seva colAlaboració, dels
recursos turístics a l’illa de Menorca. Així com la creació de
nous productes.

Crearem una comissió de seguiment d’aquest pla, per
avaluar en tot moment quins resultats està donant. La Fundació
de Destinació Menorca serà l’encarregada de la gerència
d’aquest conveni amb aquestes inversions. També li he de dir
que a petició dels hotelers de Menorca, jo no els veig
preocupats, veig que volen estar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Nadal.

I.2) Pregunta RGE núm. 8441/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dubtes en relació amb l'aportació de recursos per
part del Govern central amb destí a la remodelació de la
Platja de Palma.

La següent pregunta és relativa a la relació de l’aportació de
recursos per part del Govern central a la Platja de Palma. Per
formular la pregunta té la paraula el Sr. Joan Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
També felicitar el nou conseller de Turisme pel seu nou càrrec
i desitjar-li tota casta de sort en aquesta nova etapa política i
professional.

Aquesta pregunta, ajornada la setmana anterior, en realitat
anava adreçada a l’anterior conseller de Turisme, arran d’unes
declaracions que havia fet a uns mitjans de comunicació de les
Illes, on posava en dubte, ... literalment parlava de: “dudo que
el Estado invierta en la Playa de Palma”. Jo crec que el fet que
el màxim responsable de turisme autonòmic posi en dubte la
inversió de l’Estat a la comunitat autònoma és un fet que ens
preocupa notablement. I, per tant, volíem conèixer en aquell
moment de boca de l’anterior conseller, avui haurà de ser del
nou conseller, quines són les expectatives que es tenen sobre
aquest important projecte. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Nadal, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Flaquer, vostè ho ha dit,
aquesta era una pregunta adreçada a l’anterior conseller, com a
conseqüència d’unes declaracions que l’anterior conseller va fer
a un mitjà de comunicació. El que li puc dir com a conseller de
Turisme és que en aquest moment no tenc cap motiu per dubtar
que l’Estat complirà els seus compromisos i invertirà a la Platja
de Palma importants quantitats per a la reconversió d’aquesta
zona madura.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Flaquer, té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, a mi m’agradaria poder compartir amb vostè
aquesta esperança i aquesta ilAlusió, però m’ha de permetre que
sigui una mica més escèptic, perquè ens trobam davant d’una
situació allà on el Govern de Madrid és del Partit Socialista, el
Govern de les Illes Balears és, encara que mitjançant pacte, del
Partit Socialista. El Consell de Mallorca que també forma part
d’aquest consorci és del Partit Socialista. L’Ajuntament de
Palma també està governat pel Partit Socialista, encara que
mitjançant pactes. I li he de recordar que ja hem tengut dues
oportunitats per comprovar el grau de compromís de Madrid
respecte d’aquest projecte.

Hem tengut oportunitat de comprovar-ho en el pressupost
general de l’Estat de l’any 2008, el d’aquest any. I hem tengut
l’oportunitat també de comprovar-ho a l’avantprojecte de
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2009. I li he de dir
que en aquest sentit, tant en els del 2008 com en els del 2009,
l’aportació de l’Estat no és una aportació que permeti confirmar
aquestes expectatives i aquestes ilAlusions que vostè hi posa. 

Jo he de dubtar moltíssim d’això, hem passat quasi un any
i mig d’aquesta legislatura, el temps passa i no ens adonam.
Creim que estam perdent una oportunitat extraordinària. Jo avui
en la seva primera compareixença davant d’aquest ple el vull
convidar i animar que faci valer el seu pes, faci valer la seva
força perquè creim que efectivament estam davant d’aquesta
oportunitat. Però lamentablement han passat ja dos pressuposts,
2008 i l’avantprojecte del 2009, i la Platja de Palma no té una
aportació específica consignada en els pressuposts de l’Estat,
almanco que nosaltres ho sapiguem.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ja li ho he dit, Sr. Flaquer,
jo en aquests moments no tenc cap motiu per dubtar que l’Estat
farà les inversions a la Platja de Palma. Entenc, perquè hi ha
molts de ciutadans de Mallorca que tenen dubtes, sobretot si
tenen memòria, perquè en el passat, tant el Govern del Sr.
Aznar, com el Govern del Sr. González no varen tractar les Illes
Balears així com es mereixien, però jo en aquest moment vull
ser optimista, vull ser positiu i confio que el Sr. Zapatero
complirà el seu compromís electoral. Confio en el Sr. Mesquida
com a secretari d’Estat de Turisme perquè faci les inversions. A
més, confio amb la Sra. Nájera per dur endavant aquest projecte
tan important per a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 8556/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Pla de la ciència.

La tercera pregunta és relativa al Pla de la ciència, la
presentava la Sra. Aina Crespí i se'n va demanar l’ajornament
per part del Govern perquè el conseller no havia de ser present
aquí. No obstant, el conseller és a la sala i si la Sra. Aina Crespí
vol fer ús de la paraula té la paraula.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies Sra. Presidenta. Sí, faré ús de la paraula. El passat
mes de juliol, d’entre el seguit de mesures que el president va
presentar per impulsar la nostra economia, ens va parlar del Pla
de la ciència 2009-2012, on es va avançar la important dotació
econòmica que es pensava destinar a l’àmbit de la innovació, la
recerca i el desenvolupament tecnològic. Actualment a la plana
web de “Balears innova”, trobam l’esborrany del pla, la versió
19. 

Ens podria indicar el conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació en quin estat d’elaboració es troba el Pla de la
ciència? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, per elaborar el Pla
de la ciència s’han fet tot un seguit de reunions amb colAlectius
científics, entitats de tota mena. S’han concretat seminaris amb
el Consell Econòmic i Social, aportant tota casta d’indicacions
i de consideracions per a aquest Pla de la ciència. Ens hem
reunit amb la Universitat, instituts d’investigació, amb el Centre
Superior d’Investigacions Científiques, etc. 

I podem dir que en aquest moment l’estat actual
d’elaboració del Pla de la ciència està molt avançat. Confio que
a tot estirar el mes de gener es pugui tenir un document bastant
definitiu en relació amb aquesta peça clau de la innovació a les
Illes Balears i que tendrà tres eixos vertebradors clars: tot allò
que afecta el turisme, allò que afecta les ciències de la salut i
allò que afecta les noves tecnologies. Són tres eixos claus del
nou Pla de la ciència que pensam que tendrà un ressort
important a l’economia de les Illes.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera. Vol fer ús de la paraula la Sra.
Crespí? No.

I.4) Pregunta RGE núm. 8559/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a activitats subaquàtiques.

Passam doncs a la següent pregunta. És relativa a activitats
subaquàtiques i la formula el diputat Sr. Josep Maria Costa. Té
la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquest estiu una de les qüestions
que s’ha analitzat en diferents mitjans ha estat determinats
accidents que s’han produït en les activitats subaquàtiques,
algunes amb resultats irreversibles, com diu la pregunta.

La Conselleria d’Interior ha posat aquesta marca d’illes
segures, cosa que consider que és un encert. Per això li vull fer
una pregunta de quines són les actuacions que des de la
Conselleria d’Interior es preveuen fer per poder donar més
seguretat als que practiquen activitats subaquàtiques?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Per part del Govern té la paraula la Sra.
Leciñena.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Como bien decía el Sr. Costa, este
verano hemos tenido una serie de incidentes relacionados con
la práctica de actividades subacuáticas. Desde la conselleria,
desde la Dirección General de Emergencias nos planteamos qué
medidas podíamos tomar para mejorar tanto lo que es la
prevención de este tipo de accidentes, como el procedimiento de
actuación en caso de producirse. Por ello se constituyó una
primera reunión de un grupo de trabajo el 24 de julio, que
además de la directora general de Emergencias y técnicos de la
dirección general, estimamos oportuno que también estuviera el
director general del Mar, la directora general de Pesca y también
representantes de estos colectivos de actividades subacuáticas
como son la (...) Balear de Actividades Subacuáticas y el
presidente de la Asociación de Centros de Buceo. 

Ya en esta primera reunión se acordó la necesidad de
disponer de un protocol de actuación y de un plan de
comunicación dirigido a quienes practican este tipo de
actividades y con un doble objetivo. Por un lado como decía,
para poner todos los medios a nuestro alcance para prevenir
estos accidentes. Y segundo, si se producen para poder dar una
respuesta rápida y eficaz. Hubo una segunda reunión a
principios de septiembre en donde la Dirección General de
Emergencias presentó un borrador de este tipo de protocolo y
fruto del trabajo de este grupo y de la colaboración, a día de hoy
tenemos un protocolo específico para hacer frente a este tipo de
accidentes.

La próxima semana se presentará a todos los intervinientes
que trabajan en este tipo de accidentes, como pueden ser
Guardia Civil, Salvamento Marítimo, 061, policía local,
socorristas de playa, clubs de buceo, etcétera. Este protocolo
contempla dos tipos de actuaciones, por un lado en materia de
prevención los submarinistas van a disponer de un catálogo
informativo donde habrá unas normas generales, como puede
ser el que sigan instrucciones de socorristas, si se alejan de la
costa que estén alerta con las corrientes. Pero también habrá una
serie de normas específicas tanto para las actividades
subacuáticas como para la pesca submarina y que van
encaminadas a que señalicen bien, que revisen los equipos que
vayan a utilizar, etcétera. Sobretodo que informen del lugar de
la inmersión, donde harán la práctica y también de la hora
prevista de finalización. Son consejos de autoprotección que se
editarán en folletos y carteles. También habrá un formulario de
planificación de las actividades subacuáticas que podrán obtener
y rellenar a través de la página web del 112.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula el Sr. Costa? No.

I.5) Pregunta RGE núm. 8561/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions i mesures per reduir l'atur i estimular
l'ocupació.

Passam doncs a la següent pregunta. És relativa a actuacions
i mesures per reduir l’atur i estimular l’ocupació. La formula el
Sr. Cristóbal Huguet. Té la paraula.

EL SR.  HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats,
membres del Govern, bon dia a tots. Sra. Consellera, aquesta és
la primera intervenció que tindrà vostè com a consellera de
Treball i naturalment és una pregunta feta com si li hagués
formulat algun dels diputats que dóna suport al Govern. És a dir,
es pot lluir assenyalant, indicant i explicant quines accions farà
en favor d’aquestes més de 46.000 persones que té inscrites en
el Servei d’Ocupació i allà on hi ha segurament les situacions
més dramàtiques dels ciutadans d’aquestes illes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sra. Barceló, té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Joana Barceló i Martí):

Moltes gràcies, senyores i senyors consellers. Sr. Huguet,
evidentment esper comptar amb tota la seva colAlaboració, a més
a més de les preguntes que em vulgui i m’hagi de formular.
Evidentment mesures concretes pel que fa referència a la
reactivació de la contractació i reinserció estan ja posades en
marxa. S’han plantejat des del mes d’octubre el que fa
referència al mes de maig, o el Pla de reactivació de l’ocupació.
Pensem que aquest és un pla incorporat dins allò que són les
tretze mesures de reactivació econòmica que el President de la
comunitat autònoma va presentar en aquesta sala. 

Però concretament i pel que fa referència a aquest Pla de
reactivació de l’ocupació li voldria assenyalar tres noves
mesures noves. Fonamentalment allò que fa referència als ajuts
socials, en el procés de recerca d’ocupació, 4.000 beneficiaris
i un total de 4.400.000 euros. El Pla extraordinari de
contractació i requalificació professional a través dels
ajuntaments per recolAlocar 1.000 persones amb un pressupost
de 10 milions d’euros. I el Pla extraordinari d’orientació i
intermediació que també es posa ja en marxa dins aquest mateix
mes d’octubre. Tot açò arriba a un pla nou de mesures que
valoràvem urgents i que s’han acordat amb sindicats,
associacions empresarials i que suposen d’octubre al mes de
maig un total més o manco de 17 milions d’euros.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Huguet, vol fer ús de la paraula?
Té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, per descomptant
té el meu suport, de tot el grup i de qualsevol persona que se
senti responsable i solidària amb aquestes persones. Aquest no
és el moment perquè tenim poc temps, però sí que davant
compareixences futures parlarem d’aquests 17 milions d’euros,
dels quals realment innovador hi ha allò que va aprovar el
Govern central d’orientadors i que permetrà que en aquest
moment s’hagin incorporat, supòs que ja ho han fet, alguns
d’ells el mes d’octubre i els altres a finals d’any. És criticable
que hagin tardat tant, és una ajuda programa pel Govern central,
no la faig responsable a vostè, però sí al Govern. Es va aprovar
el mes d’abril. Jo crec que en aquest moment tenir el matí i el
capvespre les oficines obertes i que hi hagi orientadors per fer
un mapa ben fet de quina és la situació d’aquestes persones, el
seu itinerari, on estan ubicades i quines accions pot fer vostè,
Treball conjuntament amb Medi Ambient, neteja de torrents,
boscos, etc., totes les polítiques que du Medi Ambient i que té
recursos per fer-les; o Agricultura per parlar només del món
rural, camins rurals, etc.

Jo crec que seria el moment que el Govern presentés
projectes, aportessin recursos distintes conselleries i donessin
feina als qui ho han de menester. Si necessiten anar a fer cultius,
finques públiques a disposició d’aquelles persones que no tenen
altres recursos que cultivar allò que han de menjar, i si han de
llogar finques privades, les lloguin. És a dir, falten idees,

projectes. Jo estic segur que si vostè posa en marxa aquestes
idees i aquests projectes, segurament aquest hivern podem tenir
solucions per a aquesta gent. En aquests moments a Menorca
han crescut més d’un 60% els aturats. A les Illes Balears més
d’un 50%, em referesc al mes de setembre, hem de passar
l’octubre i el novembre.

Per tant, prenguin decisions, apliquin recursos, posin idees
i projectes damunt la taula perquè la gent necessita alimentar-se
i sobreviure.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Sra. Barceló, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Joana Barceló i Martí):

Els tres projectes són nous, actuacions perfectament noves.
La contractació a través dels ajuntaments extraordinària que
afecta mil persones i que vertaderament haurà d’anar lligades a
aquestes tasques, és vertaderament nova, mitjançant recursos
exclusivament propis d’aquesta comunitat autònoma. No és el
SOIB, és un acte extraordinari de 10 milions d’euros.
Evidentment el que fa referència a orientadors, començaran dia
15 d’octubre, li puc donar la dada, igual que a la compareixença
que em pens que tenim dia 17, podrem explicar profundament
totes aquestes mesures. Evidentment la recerca entorn aquest
ajut social que és obligatori per a les persones que en aquests
moments no tenen cap tipus de recurs.

Per tant, aquestes tres mesures són, repetesc, noves, ben
segur que en faran falta d’altres i en aquest sentit estam oberts
a totes les oportunitats. Entorn a allò que fa referència a
projectes només una cosa, contracte programa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Joana Barceló i Martí):

...tot allò que fa referència a cases d’oficis ja ha començat
dia 26 d’octubre amb un 121% més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.
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I.6) Pregunta RGE núm. 8564/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a declaracions del conseller d'Esports i
Joventut.

La següent pregunta la formula la Sra. Catalina Palau al
conseller d’Esports. Té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, el passat mes de setembre el Govern de les Illes
Balears va retre un merescut homenatge als esportistes olímpics
que havien participat als Jocs Olímpics de Pequín, homenatge
que es va celebrar al Castell de Bellver i que IB3 va transmetre
en directe. El conseller d’Esports i Joventut, Sr. Cañellas, en el
seu discurs de felicitació als olímpics digué que el Govern no
donaria suport -citaré textualment- a “esportistes de fora que són
mercenaris de l’esport, que vénen aquí i després se’n tornen
quan han cobrat”.

Ens podria dir, Sr. Conseller, a quins esportistes es referia
vostè concretament? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Sr. Cañellas, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, a ningú en concret,
només era una expressió que defineix un concepte.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Palau, té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Cañellas, tractar els
esportistes que no han nascut a les Illes Balears de mercenaris
de l’esport és una autèntica barbaritat i un insult per a moltes
persones que no s’ho mereixen. Vostè és la màxima autoritat en
matèria d’esports i encara que sigui d’Unió Mallorquina no té
cap dret a menysprear d’aquesta manera els esportistes que
vénen a aquestes illes i passen uns anys entrenant i competint en
clubs illencs. 

Jo no sé si vostè quan era esportista en actiu va fitxar mai
per un club de fora d’aquí, però això és un fet normal, habitual
que passa aquí i arreu de tot el món. I quan un esportista fitxa
per un equip balear, jo pens que se sent balear i que lluita per
guanyar les competicions, com pot fer qualsevol esportista
nascut aquí. Això, Sr. Cañellas, és la grandesa de l’esport. A
més també li vull dir que les seves paraules no varen ser només
ofensives per als esportistes que són de fora, sinó també per als
nostres esportistes que van a fora i que són fitxats per clubs
nacionals o internacionals i que allà on van precisament són
molt bens rebuts. Jo no sé si vostè s’hi fa fixar, però aquella nit
a alguns dels mateixos esportistes que assistien i participaven a

l’homenatge, quan varen escoltar-lo dir aquestes paraules,
realment se’ls va quedar cara de pòquer.

Jo li recomanaria, Sr. Cañellas, que demanés una disculpa
pública, perquè tractar els esportistes de “mercenaris” no és la
millor manera d’impulsar la pràctica esportiva en aquestes illes.
Vostè és un conseller nacionalista, però no s’oblidi que ara té la
responsabilitat de representar, lluitar, defensar i donar suport a
tots els esportistes d’aquestes illes...

(Aplaudiments) 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I per què els nostres
esportistes han de sortir a fitxar per altres clubs? Perquè aquí hi
ha dos tipus de política, una política que és donar doblers per
guanyar títols, per fer-se fotos, sobretot els polítics, al costat
d’aquests clubs que guanyen títols i no amb els nostres, perquè
amb els nostres tardam molt de temps. Simplement fitxam el
millor que hi ha en el mercat, ho duim aquí, guanyam títols i ens
penjam medalles.

Després hi ha un altre tipus de política, és una política que
confia en els nostres esportistes, que confia en els nostres
tècnics i confia en els nostres clubs que aposten per la pedrera
i la base. És un camí més llarg, no arriben tot d’una perquè un
esportista des que comença fins que arriba tarda molt, vuit, deu
anys, i moltes vegades el polític que se’n du la medalla, però
són els nostres i són els que al final arriben..., tal vegada perden
en el començament, però a poc a poc van guanyant, i de fet ho
han demostrat, els nostres guanyen. Aquest govern aposta
precisament perquè no se n’hagin d’anar a fora, que puguin
jugar aquí, representar-nos a nosaltres. I per altre costat, per
donar oportunitat als nostres esportistes que sí que tenen
possibilitats d’arribar si tenen suport, i com una política que
dóna suport als de fora per guanyar títols, no ajudam als nostres
i els nostres no arriben.

Conec molta gent que ha hagut de deixar l’esport perquè les
ajudes han anat a clubs que apostaven per la gent de fora i no a
clubs que apostaven per la nostra gent. Nosaltres apostam pels
nostres esportistes i no apostam per la insígnia que es penja un
polític que es guanya un títol amb gent de fora.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cañellas.
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I.7) Pregunta RGE núm. 8567/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a assetjament sexual en
menors.

La següent pregunta és relativa a l’assetjament sexual amb
menors que formula el diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta. Té la
paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt senzilla i dirigida a la
consellera d’Afers Socials per saber quines actuacions pensen
dur a terme en relació amb el problema dels abusos sexuals a
menors.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots i a totes. En el tema
dels abusos sexuals, un dels maltractaments que generen més
seqüeles en els infants a l’edat adulta i adolescent dels tres que
coneixem, el maltractament físic, la negligència extrema i els
abusos sexuals, aquests són els que deixen més seqüeles. Per
tant, ha estat un objectiu prioritari d’aquest govern intentar la
coordinació de totes les administracions públiques que feim
feina en aquest tema.

Una de les principals són els consells insulars que tenen la
responsabilitat de la tutela dels infants abusats dins les famílies.
Per això es va de nou convocar, des de l’any 2005 no s’havia
convocat, la Comissió Interinsular per acordar des d’aquesta
comissió l’elaboració d’un protocol que ens permetria detectar,
valorar i fer el seguiment conjunt i d’una forma unitària i
unificada els temes dels abusos.

Conscients a més des del Govern de les Illes Balears que
aquest tipus de protocol generaria una millor o major detecció,
a partir del 2009 tenim un conveni amb els consells per reforçar
amb professionals tant la part de valoració com la part de
tractament. 

Després també altres tipus d’abusos sexuals que es
produeixen fora de l’àmbit familiar allà on els consells insulars
no tenen competències. Aquests nins han de ser tractats, aquest
aspecte ara no es feia. Per aquest motiu, conjuntament amb la
Conselleria de Salut que té les competències en tema de salut
mental, es crearà la unitat de tractament de nins abusats que no
estiguin tutelats. 

Finalment també perquè tots els professionals tenguin la
mateixa formació i la capacitat de detectar els infants abusats
que són els més silenciats, es farà un programa de formació que
durarà tres anys perquè tots els professionals que fan feina amb
menors puguin tenir els elements tècnics suficients per detectar
aquestes situacions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Vol fer ús de la paraula, Sr. Barceló?
No.

I.8) Pregunta RGE núm. 8555/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Marián Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a millora del proveïment d'aigua a Sant
Josep.

Doncs passam a la següent pregunta. És relativa a la millora
del proveïment d’aigua a Sant Josep i la formula la Sra. Marián
Suárez. Té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia senyores i senyors
diputats. Sr. Conseller, com hem manifestat en moltes ocasions
responsables municipals i del Consell Insular d’Eivissa, Sant
Josep és el municipi que rep la pitjor aigua de tota l’illa. Per
palAliar aquesta situació des de l’ajuntament s’han posat en
funcionament dues dessaladores mòbils per a les zones de Sa
Carroca i Sant Jordi i també s’ha firmat un conveni recentment
amb el Govern per rebre aigua de la dessaladora de Sant Antoni
que estarà en funcionament a partir del 2009.

La solució definitiva, reconeguda per totes les autoritats,
vendrà amb la interconnexió de les dessaladores de l’illa amb
dos ramals que arribaran a Platja d’en Bossa i Cala de Bou al
municipi de Sant Josep. El passat mes d’abril vàrem conèixer
l’aprovació al Consell de Ministres del projecte del Ministeri de
Medi Ambient i Medi Rural i Marí per dur l’aigua dessalada a
les zones deficitàries d’Eivissa. Aquest projecte va ser esmenat
per aquest govern per, entre altres objectius, solucionar els
problemes del municipi de Sant Josep.

Voldríem conèixer, Sr. Conseller, en quin estat es troba
aquest projecte?, quins terminis contempla la conselleria?, i en
definitiva, quan estaran acabades les obres d’interconnxions per
millorar el proveïment d’aigua a Sant Josep, a l’illa d’Eivissa?
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Diputada, efectivament segons el conveni subscrit pel Ministeri
de Medi Ambient i la conselleria l’any 2006 correspon al
ministeri la supervisió i aprovació dels projectes, contractació,
finaçament i recepció de les artèries generals de les dessaladores
a les xarxes de distribució d’Eivissa, obres que havien estat ja
declarades d’interès general l’any 2001.
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Aquest projecte i la documentació relativa a la informació
pública i a l’avaluació d’impacte ambiental es varen remetre per
part de la conselleria al ministeri el mes de febrer del 2007 i el
ministeri ens va comunicar el mes de desembre que ja s’havia
aprovat definitivament el projecte amb un pressupost base per
a la liquidació de 13 milions i mig d’euros i un termini
d’execució de 18 mesos. Sabem també que la Comissió de
seguiment del gener del 2008 va acordar treure’l a licitació i a
dia d’avui no podem dir encara que hagi sortit a licitació. Es veu
que això que las cosas de palacio, van despacio, ho varen
inventar a Madrid i hi solen accedir. Sabem que no hi va haver
directora general fins el mes d’agost i ara ens diuen que ja ha
sortit cap al BOE per a la seva publicació, la licitació, però
encara no tenim constància al butlletí que s’hagi publicat. 

En qualsevol cas, suposam que ara sí que és un tema de dies
i en qualsevol cas, si ara es licita, d’aquí a mig any podríem
començar les obres.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Grimalt. Vos fer ús de la paraula la Sra. Suárez?
No.

I.9) Pregunta RGE núm. 8557/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a instalAlacions al Parc Bit.

Passam doncs a la següent pregunta, relativa a instalAlacions
al Parc Bit, la presenta la Sra. Aina Crespí. Té la paraula.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. L’augment d’empreses instalAlades
al Parc Bit ha crescut en més d’un 60% el darrer any. Des
d’aquest govern es dóna un fort impuls al Parc Bit perquè sigui
un centre tecnològic de referència i un lloc de creació i ubicació
d’empreses de caire tecnològic i innovador. Amb la instalAlació
del centre d’investigació de Microsoft s’aconsegueix per al Parc
Bit, per una banda, la instalAlació d’una nova empresa de caire
tecnològic i innovador i per una altra banda, la instalAlació d’una
empresa de caire internacional i de gran repercussió. Pensam
que suposarà un impuls per al desenvolupament d’aquest sector
i d’altres dins l’economia balear, a la vegada que pensam que
tendrà importants repercussions econòmiques.

Ens agradaria saber quina valoració fa el conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació d’aquest fet. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, efectivament es va
firmar fa pocs dies un conveni per establir l’empresa Microsoft
al Parc Bit, un conveni de colAlaboració entre el Govern de les
Illes Balears i aquesta important empresa de serveis informàtics.
Aquest centre serà el primer centre del món en innovació en
tecnologies turístiques i el cinquè que Microsoft fa en
actuacions públiques en tot Espanya, de manera que és una
iniciativa molt potent per desenvolupar, precisament, la
innovació en el sector turístic.

He de dir que el concurs de les empreses que estan en el
Parc bit, que han augmentat moltíssim el darrer any, han agafat
aquesta notícia amb enormes expectatives, atès que el centre
tecnològic el que farà serà transferir coneixement a cost zero a
les empreses del parc de la manera que la sinergia i -diguem-
l’economia de clúster tendrà una major potenciació arran de
l’establiment d’aquesta gran empresa coneguda i reconeguda pel
tot el món.

La idea del Govern és que aquest 5,6% d’aportació de les
noves tecnologies al producte interior brut balear, que és una
xifra que ens sembla molt rellevant a aquests moments
s’incrementi fins a arribar a allò que el Pla avança determina en
un horitzó de quatre o cinc anys més, és a dir que arribem al 7
o al 8% d’aportació de totes les activitats de noves tecnologies
a la generació de renda. Per tant, aquesta visió d’un canvi de
model de creixement de diversificació del sector terciari no és
una simple proclama teòrica, sinó que té concreció pràctica en
aquest tipus d’iniciatives.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera. Vol fer ús de la paraula la Sra.
Crespí?

I.10) Pregunta RGE núm. 8565/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a resultats de la reunió amb
el secretari d'Estat de Planificació i Relacions Institucionals
del Ministeri de Foment en relació amb el finançament del
tramvia.

Passam, doncs, a la següent pregunta, relativa a resultats de
la reunió amb el secretari d’Estat de Planificació i Relacions
Institucionals del Ministeri de Foment. La realitza la Sra.
Margalida Cabrer, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, les seves negociacions amb el Ministeri de Foment
consideram que són bastant dolentes. Ho hem vist amb la
cogestió aeroportuària, amb la crisi de les companyies aèries i
ara amb el transport públic. Vostès prometien a les darreres
eleccions generals 2.069 milions d’euros per al transport
ferroviari, al final n’ha arribat una cinquena part, 443 milions.
Ens varen dir que hi hauria un conveni per al tramvia i ara
resulta que li ho neguen. A nosaltres ja ens enviaven cartes i ens
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enviaven i ens deien que era d’un ministeri a l’altre, també és el
que els han contestat a vostès i vostè ha dit que no pensava anar
d’un ministeri a l’altre, cosa que tampoc no ens estranya perquè
fa poc jo li vaig demanar còpia del Conveni ferroviari aprovat
pel Conselll de Ministres dia 24 de juliol d’enguany i vostè em
va contestar que no el tenia. No sabem si aquesta és la seva
forma de negociar o és el seu respecte cap al Parlament, però en
qualsevol cas ens agradaria que ens digués, quina valoració fa
de la darrera reunió entorn al tramvia? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Cabrer, en primer
lloc la valoració és, com no pot ser d’una altra manera, una
oportunitat per anar a Madrid i exigir allò que ens toca, és a dir,
un projecte tramviari per a tota la badia de Palma, atès que
tenim un govern espanyol que fa partides multimilionàries en
inversions de tren d’alta velocitat i això és el que s’ha fet, no?
Com ja vaig dir als mitjans, una valoració positiva pel que fa al
suport que tendrem de Foment i sobretot aquest crèdit, aquesta
partida en crèdit que s’ha vist anunciada al Pressupost General
de l’Estat pel tema del tramvia i que el nostre conseller
d’Economia i Hisenda ja ha explicat, això per una part, i una
valoració negativa, efectivament, perquè no s’ha pogut encara
concretar un conveni i, efectivament,  hi ha una descoordinació
entre el Ministeri d’Economia i el de Foment, com així he
deixat ben clar. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Vol fer ús de la paraula la Sra.
Cabrer? Té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, nosaltres li hem
dit altres vegades, lamentam que vostès siguin uns nacionalistes
de pa amb fonteta i facin seguidisme d’allò que és
l’Administració de l’Estat i el Govern de ZP. Vostè ha acceptat
un mal conveni ferroviari per a les Illes Balears que no té ni tan
sols assignació als Pressuposts Generals de l’Estat i que a més
és un misteri de conveni, perquè no hi ha forma de saber què
diu. Aquest conveni deixa fora el tramvia de Palma, aquest
conveni deixa fora el soterrament del tren d’Inca, que era una
promesa seva, fer-lo i que estigués al conveni ferroviari, un
soterrament del tren d’Inca que, a més, fan una obra que el
condemnen com el del desdoblament d’Inca ja és... i ho fan
precisament per la mala previsió quan es va obrir el tren de
Manacor que no es va fer ni doble via ni tampoc no es va
electrificar. 

Per tant, permeti’m que li digui que per ventura si vostès
fossin uns nacionalistes com toca, idò no estaríem en aquesta
situació i que les seves promeses electorals són fer tot el contrari
d’allò que prometien, ara és sí a Son Espases, sí al segon
cinturó, no al conveni ferroviari de 2.069 milions d’euros, no al
soterrament del tren per Inca. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Vicens, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, em costa acceptar-li,
a vostè, precisament a vostè, que ens faci aquest discurs i
després li diré el perquè, però que quedi ben clar que diu
falsedats, és a dir, hi ha 34 milions per a qüestions de convenis
als Pressuposts Generals de l’Estat i 25 són per al tren. Per tant,
permeti’m, almanco per començar, no em digui falsedats.

De totes formes, una vegada que li he dit això, no li puc
acceptar de cap de les maneres aquest discurs, entre altres coses
perquè en un any i mig aquest govern ha fet molt més per al tren
que vostè en quatre anys. Li diré algunes coses que són
innegables: tenim un tren cada 20 minuts entre Palma i Inca i
vostè no ho va fer, vostè va consentir que els trens anassin
massificats cada matí; hem posat en marxa el control
centralitzat, que vostè no ho va fer i també les mesures de
seguretat a tota la línia, també ho hagués pogut fer; hem posat
en marxa el sistema tarifari integrat i li record que les màquines
que ens va deixar ni tan sols no podien cobrar a la gent; també
es fan obres de desdoblament entre la via d’Inca a l’enllaç per
valor de més de 10 milions d’euros i això es fa en fons europeus
i en fons propis, per què no ho va fer vostè?; i també hem
comprat 11 unitats mòbils, ja comprades ara mateix, amb 55
milions d’euros per electrificar, perquè aquest govern sí que
creu en l’electrificació, no com vostè que comprava màquines
diesel. A més a més hem aconseguit, malauradament a vostè li
dolgui, 443 milions d’euros que han passat pel Consell de
Ministres i que quan estigui signat, no es preocupi, ja li donaré
l’esborrany i l’acord firmat per precisament fer tota una sèrie
d’inversions. 

Per tant, Sra. Cabrer, ja em dirà vostè.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. 

I.11) Pregunta RGE núm. 8566/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a campanya d'estiu de neteja d'aigües
de bany.

La següent pregunta és relativa a la campanya d’estiu de
neteja d’aigües de bany i la formula el Sr. Josep Melià i Ques.
Té la paraula.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, la
campanya d’estiu de neteja d’aigües de bany ha pràcticament
finalitzat, no importa dir la importància que té aquesta acció per
a les nostres platges, per al nostre entorn natural i per tant, per
a la principal indústria econòmica del país que és el turisme. 

Per això, des del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, ens
agradaria saber, quin balanç fa la Conselleria de Medi Ambient
sobre la campanya d’estiu de neteja d’aigües de bany amb les
novetats, sobretot amb les novetats, que s’hi han introduït?
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament no està a
punt d’acabar, sinó que ja ha acabat la campanya, va acabar
concretament dimarts passat, fa just una setmana, la Campanya
d’estiu de neteja d’aigües del litoral que duen a terme les
conselleries de Medi Ambient i de Turisme. 

En concret, la Conselleria de Medi Ambient hi destina 3
milions d’euros per a la contractació de barques de litoral tipus
pelicà, l’avioneta de reconeixement i el Centre de coordinació
i la Conselleria de Turisme hi dedica un milió i mig per a les
barques de platja tipus virot. En total han fet feina 39
embarcacions, una avioneta i més de 70 persones treballant
diàriament des de dia 1 de juny fins al 30 de setembre per tal
que les nostres aigües litorals tenguin un aspecte impecable com
a part essencial que són del nostre producte turístic de qualitat.

Els objectius que ens havíem marcat per enguany, que eren
per una banda fer-la més eficient i per l’altra, fer-la més versàtil,
creim que s’han acomplit de forma satisfactòria, per una banda
la major eficiència si tenim en compte que partíem del mateix
pressupost de licitació que a l’any 2004 i que hem incrementat
les embarcacions un 25%, crec que hem estalviat molts de
doblers i per altra banda, hem enfortit la colAlaboració amb
ajuntaments i amb consells per aconseguir una major
coordinació i evitar duplicitats.

Per altra banda, com li he dit, la volíem fer més versàtil
perquè pensam que no només ha de fer front a neteges
ordinàries, sinó també s’ha de poder enfrontar a temes com els
vessaments d’hidrocarburs, que en vàrem tenir una mala
experiència l’any passat amb el Don Pedro o a l’amenaça d’una
possible presència massiva de grumers. 

Hem dotat les embarcacions pelicà de 50 metres de barrera
absorbent i hem colAlocat unes malles adequades per recollir
grumers a les embarcacions que, per sort, no s’han hagut d’usar
gaire enguany, però en aquells casos en què s’han usat han estat
bastant efectives. 

En resum, les dades globals per a enguany són: s’han recollit
224.000 quilos de fems o de deixalles de l’aigua, 154.000 a
Mallorca, 45.000 a Menorca, 18.000 a Eivissa i 5.800 a
Formentera i a part d’això, aquest dispositiu també ha servit per
incrementar i vetllar per a la seguretat a la mar o per fer front a
diferents tipus d’eventualitats, com puguin ser incendis
d’embarcacions, rescats de banyistes o retirada de troncs o
animals morts, com és el cas d’un catxalot a Capdepera. 

Per tant, en conjunt estam satisfets i a més, tenim ja un
reconeixement tant estatal com internacional i altres païssos
s’han interessat pel nostre model. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Grimalt. 

I.12) Pregunta RGE núm. 8558/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a fomentar la lectura a les
Illes Balears.

La següent pregunta la formula la Sra. Cristina Rita i és
relativa a fomentar la lectura a les Illes. Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats,
senyores diputades, a partir de diferents enquestes realitzades
per mitjans de comunicació, però també per editors, per
llibreters, per associacions d’escriptors, etc., sabem que al
voltant de la meitat de la població es declara no lectora i que, de
l’altra 50%, poc més d’un 30% es declara lector més que
ocasional. Això és preocupant quan sabem que la lectura és una
eina fonamental en el desenvolupament de la personalitat i
també una base imprescindible de l’educació i del
desenvolupament cultural de la societat. 

És per aquest motiu que formul la següent pregunta a la
consellera d’Eduació i Cultura: quines mesures ha pres la
Conselleria d’Educació i Cultura per fomentar la lectura a les
nostres illes? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Sra. Galmés, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Diputada, el Govern va presentar, la conselleria va presentar el
passat mes d’abril un pla integral per al foment de la lectura
precisament amb l’objectiu de promoure actuacions de caràcter
divers i genèric i destinades a tota la població en els distints
sectors, però molt especialment a escolars, joves i colAlectius
amb necessitats de suport específic com és el cas de la població
immigrant per palAliar el baix índex de lectura i, a més també, la
manca de costum dels ciutadans balears de llegir en català.
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El Pla de foment de la lectura inclou activitats de molt
distints tipus com, una sèrie d’exemples que li posaré: la
Campanya Tasta’m que inclou llibrets per fomentar la lectura al
transport públic i la producció editorial en llengua catalana en
colAlaboració amb la Generalitat de Catalunya i que es
presentarà aquest mes de novembre, comença de manera
experimental al tren d’Inca amb una colAlaboració dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca i després anirà a les estacions
d’autobusos, estacions marítimes, aeroports, hospitals, consultes
i hotels de totes les illes. Una altra iniciativa és la del escriptor
de l’any, se selecciona un escriptor -enguany de Mallorca, els
anys següents un de cada una de les illes- per realitzar envoltant
aquest autor una sèrie d’activitats en les quals l’autor es
compromet a participar en recitals, conferències, tallers literaris
en centres escolars, en la Universitat, en espais literaris, en
centres culturals i associacions. Una altra iniciativa és la revista
gratuïta de difusió de la llengua catalana que promociona ara el
COFUC i també es lliurarà de franc a diferents mitjans de
transports i als centres d’atenció sanitària. 

Per altra banda, s’han incrementat els programes de “Viu la
cultura” que ha arribat a la desena edició amb iniciatives que ja
existien i altres de noves com la “Porta de la lectura”, “Paraula
de poeta”, que es reedita després de quatre anys sense funcionar,
“Paraula de narrador”, “Lectura a l’aula” o “Escola de lectura”,
que suposa un préstec de maletes literàries amb llibres i recursos
complementaris per a alumnes d’educació infantil, primària i
secundària. 

També guies de lectura...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés. 

I.13) Pregunta RGE núm. 8560/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a compliment dels acords de la
Conferència de presidents en relació amb la sanitat.

La següent pregunta, relativa al compliment dels acords de
la Conferència de presidents en relació amb la sanitat, la
formula la Sra. Maria Rosa Estaràs. Té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, dia 10 de setembre de
l’any 2005 la segona Conferència de presidents conformada pel
president Zapatero i per tots els presidents autonòmics va
acordar que es donarien uns doblers per a la salut a totes les
comunitats autònomes, arribàvem així des de l’any 2005 a tenir
60 milions d’euros que ens enviava el Govern d’Espanya. S’han
rebut el 2005, el 2006, el 2007 i dia 28 de setembre d’enguany
vàrem rebre un comunicat que aquests doblers ara no es
pagarien per part de Zapatero a cap comunitat d’Espanya. Es
constata, idò, que a la crisi econòmica la primera víctima és la
salut dels ciutadans, i es constata idò que vostès ho tenien
pressupostat i que queden en una situació molt difícil.

La meva pregunta és molt clara, Sr. President, què pensa fer
davant aquest resolució que afecta negativament la salut dels
ciutadans? Gràcies, Sra. Presidenta.

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, bé, li he de
dir que efectivament hi va haver uns acords a la Conferència de
presidents, uns acords que continuen vigents sens perjudici que
en aquests moments hi ha una problemàtica sobre un tema de
bestretes, purament i simplement sobre un tema de bestretes.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

No, Sr. President, és qualque cosa més que bestretes. Li
deman que vostè impugni amb un recurs contenciós
administratiu davant l’Audiència Nacional com han fet altres
comunitats autònomes com Madrid, com València o com altres
comunitats autònomes d’Espanya aquesta resolució que ens
deixarà sense 60 milions d’euros per a la salut dels ciutadans.

Segon, li propòs que demani urgentment una reunió ... si
m’escolta, Sr. President, mentre dóna instruccions al seu
conseller d’Economia, gràcies, Sr. President.

Li deman que per favor, Sr. President, demani una reunió
urgent del Consell de política fiscal i financera, és un tema greu.
Zapatero va dir que la crisi econòmica no afectaria la despesa
social i hi afecta de manera important. Per tant, a més de
paraules, li deman un recurs contenciós administratiu i li deman
també una reunió urgent del Consell de política fiscal i
financera. 

No és un bon balanç per a un govern que s’autoproclama
d’esquerra i progressista 60 milions d’euros menys per a la
salut, que estaven pressupostats al pressupost del 2008 i que
avui tendrà un desquadrament als pressuposts perquè no li
arriben amb la resolució que va dictar el president Zapatero de
dia 23 de setembre de l’any 2008. Les credencials del Sr.
Zapatero avui són unes males credencials: la cogestió
aeroportuària no arriba, les inversions no arriben, la Platja de
Palma no arriba i 60 milions menys d’euros per a la salut.
També podríem parlar de molts d’altres temes, però a més de
posar cara d’astorament, Sr. President, li deman que faci
qualque cosa i que recorri aquest acord. 

Gràcies, Sra. Presidenta.
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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, efectivament
posava cara d’astorat perquè vostès ni se n’han adonat durant
tota la legislatura passada del que passava ni se n’adonen ara
exactament del que passa. Parlam d’un tema purament i
simplement de bestretes. Els imposts que vénen per a la sanitat,
el temps que vostès governaven es liquidaven a final d’any amb
un 98% i el 2% restant es liquidava al cap d’un any o dos. Allò
que vàrem acordar a la Conferència de presidents era que, com
que normalment el que s’havia previst al pressupost era menys
en recaptació del que realment es recaptava, que l’Estat a partir
dels sis mesos de l’any vigent pogués autoritzar unes bestretes
a la comunitat autònoma perquè els doblers, aquest 2% que
havia d’arribar dos anys després, arribàs dins l’any. 

El que ara passa és que efectivament estam en crisi
econòmica, vostè ho ha dit 50.000 vegades, efectivament i per
tant, el que s’ha previst que es recaptarà enguany va per baix del
que realment es recapta i per tant, d’acord amb l’acord de la
Conferència de presidents és molt mal de fer discutir que en
aquests moments arribin bestretes que llavors en tot cas
nosaltres a finals d’any, perquè s’haurà recaptat menys, hauríem
de tornar. 

Jo demanaria, Sra. Estaràs, que se n’assabentin, dels
assumptes, i que no venguin aquí a fer demagògia a mesclar si
tots els altres doblers no arriben i a crear catastrofisme i a crear
alarmisme en un tema tan important com la sanitat.

Sra. Estaràs, facin un esforç, mirin, ja que a la passada
legislatura no s’assabentaren de res, mirin ara d’assabentar-se’n.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 8562/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pacte de governabilitat.

La següent pregunta és relativa al pacte de governabilitat i
la formula el diputat Sr. Fiol. Té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Entre les moltes coses que
passen a aquesta comunitat, aquestes darreres setmanes ha
passat, com a de puntetes, un fet molt rellevant i és que s’ha
produït una crisi de govern, s’ha produït una dimissió o un
cessament d’un conseller del Govern i el nomenament d’un altre
conseller. La seqüència és prou coneguda, però
esquemàticament deixin-me dir: dimecres dia 24 el Sr. Buils
cessa dos alts càrrecs del seu departament, el Sr. Nadal, aquí
present i president d’Unió Mallorquina, li concedeix 24 hores
per rectificar, no rectifica; dijous dia 25 el Sr. Buils diu que no

se’n vol anar, el Sr. Nadal l’horabaixa anuncia el seu cessament
i diu que ja ha dit al president que serà el seu successor, però
que no ho fa públic per la confidencialitat que l’assumpte
mereix, com és natural a més, però aquí ve el curiós que
divendres dia 26 no és cessat el Sr. Buils i no és nomenat un
altre conseller. Per tant, els mitjans de comunicació s’han
demanat reiteradament durant aquells dies, nosaltres mateixos
ens ho demanàvem, l’opinió pública s’ho demana perquè a més
s’ha indicat que això succeeix per pressions de la Molt Hble.
Presidenta del Parlament, aquí present, s’ho demana l’opinió
pública i ens ho demanam nosaltres: el pacte de governabilitat
el té subscrit el Sr. President amb els altres partits que
conformen la majoria o el té subscrit amb la Molt Hble.
Presidenta?, és aquest un pacte entre molt honorables o és un
pacte entre partits? 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Sr. Manera, té la paraula. Sr. Moragues,
perdoni.

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

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Fiol, com és públic i
notori el pacte de governabilitat es va firmar entre partits i
coalicions polítiques i en nom d’UM, encara que no els agradi
gaire, va firmar la Sra. Maria Antònia Munar, que en aquells
moments era la presidenta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, no dubtam que el pacte el varen
firmar els presidents dels respectius partits, els responsables
dels respectius partits, però els fets contradiuen això. Els fets
són distints a allò que vostès signaren. Els fets són que des de la
presidència d’Unió Mallorquina es diu públicament que “demà
es destituirà un dels consellers d’Unió Mallorquina”, i això no
succeeix, per tant, els fets no són com vostè ens conta, però és
igual perquè el temps ens contarà la veritat d’aquesta qüestió. Ja
no és que no es compleixi l’article de l’Estatut d’Autonomia,
l’article 56, que diu que el president nomena i separa consellers,
això ja... el president se n’adona pels diaris dels que seran o no
seran els consellers del seu govern! Aquesta és la realitat de les
coses, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, i el problema, si només fos aquest diríem “bé,
només és aquest el problema”, el problema, com ja queda aquí
anotat i dit successivament, aquest no és el pitjor dels problemes
que té el Govern. El Govern té molts d’altres problemes, el
nostre pes a Madrid és inexistent, basta veure els Pressuposts
Generals de l’Estat per a les Illes Balears -s’ha explicat abans-,
hi ha moltes altres qüestions que ja han sortit, la de la inversió
a Balears és un fet clamorós, el nostre pes a Madrid, zero, les
inversions a les Illes Balears fins i tot avui als mitjans de
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comunicació el diputat del PSOE, Sr. Garcías, avui als mitjans
de comunicació el Sr. Garcías reconeix que les inversions de
l’Estat no arriben a Balears i que són insuficients. Volen una
prova més fidedigna que el seu representant a Madrid assegut a
un escó del Congrés dels Diputats dient que les inversions són
insuficients? En volen més proves, d’això? Tema de la cogestió
aeroportuària, val més que no en parlem.

En definitiva, senyores i senyors diputats, és quasi, quasi
una anècdota, però no és una anècdota menor, és una anècdota
important i per tant, crec que l’opinió pública té dret, i el diputat
d’aquest cambra també amb la seva acció a més de control del
Govern, que és la nostra principal responsabilitat, a saber i
sabrem qualque dia quin és l’estat real d’aquesta situació que
tan intrigats ens té. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, he hagut de fer un esforç, Sr.
Diputat, per assabentar-me de què em parlava perquè això
semblava una "ensaladilla" russa, he hagut de tornar a llegir la
pregunta perquè, és clar, a partir d’una pregunta, Sra.
Presidenta, aquí fan una espècie d’interpelAlació general o no sé
què, però bé, les coses són com són i accept el joc que el Sr.
Fiol planteja aquí.

El Sr. Fiol planteja el següent: hi ha crisi en aquest govern
perquè hem canviat un conseller en una reestructuració. Sap
quants de consellers va canviar en les distintes etapes el Partit
Popular?, sap quants de governs van canviar? Van canviar 20...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol...

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

Sr. Fiol..., Sr. Fiol, un petit respecte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Comporti’s.

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

Jo el consider, a vostè, una persona educada i per tant esper
que vostè la demostri, aquesta educació.

32, 32 canvis de consellers en les legislatures del PP. Açò
són 32 crisis, Sr. Fiol? No són 32 crisis, perquè solament..., és
que l’argumentació arriba a ser absurda, és una argumentació
ridícula. Sr. Fiol, 32 canvis de consellers. Tres governs van
caure, tres governs, i un govern fantasma que va aparèixer un
dia en el butlletí oficial i no es va prendre possessió.

(Aldarull a la sala)

Miri, Sr. Fiol, Sr. Fiol, vostè ha dit una única cosa en què jo
estic d’acord amb vostè: el temps ens conta les coses.
Evidentment, amb la història que vostès tenen no han de venir
a presentar aquest tipus de preguntes, Sr. Fiol, perquè ni s’ho
mereix vostè...

(Remor de veus)

...ni ens ho mereixem nosaltres, Sr. Fiol. És a dir, si pogués
parafrasejar aquell poeta, “i tu em parles de desgavell? Però si
desgavell ets tu!”.

(Rialles i aldarull a la sala)

I.15) Pregunta RGE núm. 8563/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inversions previstes als pressuposts generals de
l'Estat a les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta és relativa a inversions contemplades
en els pressupostos generals de l’Estat per a les Illes Balears, i
la presenta el Sr. Joan Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
la setmana passada vàrem tenir ocasió de conèixer els
pressuposts generals de l’Estat per a les Illes Balears, i voldríem
conèixer a través d’aquesta pregunta quina opinió mereixen al
conseller d’Economia i Hisenda les inversions que contemplen
aquests pressuposts per a l’any 2009 respecte de les Illes
Balears. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Flaquer, en el Govern hi ha
satisfacció per aquests 421 milions d’euros que es consignen en
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2009, que
representen un 41, 42% d’increment en relació a l’any passat.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
igualment que amb la pregunta que he tengut abans amb el
conseller de Turisme he de mostrar també el meu escepticisme
davant aquesta resposta. 

Jo voldria fer un poquet de memòria, recordar que estam ja
davant la segona legislatura del govern del Sr. Rodríguez
Zapatero, que fa molt pocs mesos el Sr. Rodríguez Zapatero, en
un míting electoral aquí a Palma, va prometre als ciutadans de
les Illes Balears resoldre el dèficit històric de finançament que
han tengut aquestes illes, això va ser portada a tots els mitjans
informatius d’aquestes illes durant la campanya electoral, i la
veritat és que les dades són força eloqüents, Sr. Conseller.
Sempre és cert que les dades poden ser interpretades de manera
molt distinta; jo intentaré fer la meva interpretació malgrat sé
que també vostè intentarà donar-li la volta.

Avui aquesta comunitat autònoma, després de cinc anys de
govern socialista del Sr. Rodríguez Zapatero, continua essent
una de les pitjors comunitats autònomes quant a finançació
estatal, crec, si no ho record malament, que està la segona per
la cua de les inversions de l’Estat. Avui aquesta comunitat
autònoma continua rebent la meitat de la inversió per càpita de
la resta de l’Estat, insistesc, després de cinc anys de govern del
Sr. Rodríguez Zapatero. Si passam a veure les inversions
d’aquest pressupost de l’any 2009 que vostè em comentava,
hem de dir que allò que són inversions reals, reals, davallen, són
105 milions davant els 108 de l’any passat, perquè la resta fins
a 287 són inversions dels ens i organismes estatals que tenen els
seus propis ingressos, com puguin ser especialment AENA i
Ports de l’Estat. 

Què li he de dir, Sr. Conseller, dels actes de fe que haurem
de fer sobre una sèrie de qüestions que vostès em diuen que
estan dins uns futurs acords, que els han dit d’unes clàusules
famoses respecte de Catalunya i de les Illes Balears? La prova
més evident que no hi ha satisfacció sobre aquests pressuposts
és que els seus mateixos socis de govern la setmana passada,
tant el Sr. Barceló com els seus propis socis d’Unió
Mallorquina, varen criticar per insuficients aquests pressuposts
de l’Estat cap a les Illes Balears. Ho ha dit el meu company fa
molt poc, el seu diputat nacional també es queixa d’aquestes
inversions. En definitiva, jo crec que és un exercici
d’autocomplaença dir avui que aquests pressuposts responen a
les necessitats de les Illes Balears. Jo consider que després...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Manera, té la paraula.

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

Moltes gràcies. Miri, Sr. Flaquer, les dades són tossudes i les
dades són molt concretes. L’any 2007 aquesta comunitat
autònoma rebia 217 milions d’euros en inversions, l’any 2008
vàrem pujar a 300 i l’any pujarem a 421; estam parlant d’un
increment superior al 80% en dos anys. És insuficient?,
segurament ho és, insuficient, però la senda que s’està traçant de
recuperació és innegable. Estam parlant d’increments notables
en el pressupost.

Aquest pressupost general de l’Estat té tres partides
importants que estan recollides en el seu informe
economicofinancer, pàgines 290 a 295, li ho dic perquè
sàpiguen on han de cercar les dades. Aquí tenen tres partides
gruixudes que són els 287 milions d’euros per un cantó, per
altre 34 milions d’euros en convenis, entre els quals hi ha el
conveni del tren, i per altre un crèdit de 1.000 milions d’euros
que afecta estrictament els estatuts de Catalunya i de les Illes
Balears, estrictament. És una situació realment nova perquè no
s’imputa un crèdit d’aquesta naturalesa a una altra condició, i és
per complir precisament el precepte estatutari. Per això
nosaltres deim que augmentar de 217 milions d’euros el 2007 a
421 milions d’euros no ens pareix que sigui una mala xifra, no
ens pareix que sigui una mala xifra.

I una segona derivada que val la pena apuntar és que no
hauríem de confondre el que són inversions amb finançament
autonòmic. La comunitat autònoma està molt mal finançada, la
pitjor de totes, i ho hem de corregir, però estam parlant d’un
escenari diferent. Les inversions de l’Estat és una peça
d’aquesta arquitectura de la finançació però el model de
finançament és el gran cavall de batalla que està encara, com
vostè sap, sense concreció. Per tant jo miraria de no barrejar els
dos conceptes per evitar confusions, i insistir que 421 milions
d’euros el que fa és recollir el que diu la lletra de l’Estatut i
sobretot -i a mi em sembla important- recuperar aquella derrama
que jo ja vaig anunciar l’any passat i que vostès varen
ridiculitzar dels 100 milions d’euros. Ho recorda vostè, que jo
els vaig dir que els 100 milions d’euros que no es
pressupostassin el 2007 anirien com a derrama en els anys
següents? Aquí tenen vostès els 21 milions corresponents al
2009.

Això és així, les dades són tossudes i impertorbables, i
aquesta és la realitat dels comptes públics.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera.

II. InterpelAlació RGE núm. 8193/08, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació del
servei de redioteràpia al nou hospital d'Eivissa.

Acabat el torn de preguntes passarem al segon punt de
l’ordre del dia, que consisteix en el debat de la interpelAlació
presentada pel Grup Parlamentari Popular i relativa a la
implantació del servei de radioteràpia del nou hospital
d’Eivissa. La Sra. Carme Castro té la paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el
Grup Popular presenta aquesta interpelAlació perquè el Govern,
a través de la Conselleria de Salut i Consum, es defineixi
clarament respecte a la instalAlació d’una unitat de radioteràpia
en el futur nou hospital de Can Misses a Eivissa, i que es
prengui la ferma decisió d’incloure aquest servei en el projecte
i a la cartera de serveis d’aquest hospital.

Per justificar la instalAlació o no d’aquest servei podem tenir
en compte molts criteris: criteris tècnics, nombre d’habitants,
nombre de casos, criteris humans, socials i factors insulars,
entre d’altres, però en definitiva és un tema de voluntat política,
Sr. Conseller. Segons vostè, ni per població ni per nombre de
casos no es justifica ubicar una unitat de radioteràpia a Eivissa.
És que vostè, Sr. Conseller, utilitza les xifres que li convenen i
no té en compte, per exemple, els pacients que reben el
tractament a la península o fins i tot a l’estranger perquè hi
tenen familiars o coneguts. Vostè només compta els pacients
que es desplacen a Palma i que li vull recordar que han de restar
a Palma de dilluns a divendres per rebre només uns pocs minuts
de tractament diaris, amb aquells inconvenients que això pot
suposar tant personals com familiars.

Vostè empra les xifres del Tercer llibre blanc de
l’oncologia per justificar la no-instalAlació d’un equip de
radioteràpia a Eivissa. Doncs bé, jo li recordaré, encara que ja
sé que no fa falta perquè vostè ja ho sap, que el Tercer libro
blanco de la oncología d’Espanya fa una excepció en les xifres
i ràtios que recomana i diu textualment: “En áreas de fuerte
dispersión de la población podría ser adecuado disminuir el
número de habitantes por máquina para no obligar a los
pacientes a desplazamientos prolongados para alcanzar el
recurso. Estas situaciones deben tratarse de manera
individualizada por depender no sólo de la distancia, sino
también de las infraestructuras en comunicaciones y facilidad
de acceso a ellas”. No és suficient la insularitat? El que està
clar és que per a vostè no ho és, de suficient, perquè les seves
declaracions respecte a aquest tema el posen en evidència, Sr.
Conseller, i en citarem algunes, aquí estan totes.

Diu el Sr. Conseller: “El hospital no incluye radioterapia
porque los profesionales no lo pidieron”. “En estos momentos
no se justifica ni técnicamente ni científicamente este
tratamiento en Ibiza”. “Poner un servicio de radioterapia no es
hacer una ecografía”; això què és?, un insult a la intelAligència
de la gent d’Eivissa? “Desde el punto de vista de la
planificación no se justifica una unidad de radioterapia ni en

Menorca ni en Ibiza”. I seguim amb declaracions i escrits del
Sr. Conseller: “En el caso de la construcción del nuevo hospital
de Ibiza podría valorarse la posibilidad de una solución
arquitectónica -aquesta solució sembla que li agrada molt, a
vostè- para en un futuro a medio, largo plazo ubicar un
servicio de estas características en el hospital”; què per a vostè
medio, largo plazo?, perquè li recordo que l’hospital encara
falta perquè estigui fet; el que podríem començar a pensar és a
instalAlar-lo ara, ja, el servei de radioteràpia perquè, pel que
veiem, muy largo nos lo fía amb el nou hospital.

Però bé, totes aquestes declaracions, tot això, només són
excuses, és falta de claredat, és falta de definició i sobretot falta
de voluntat política per posar el servei de radioteràpia a Eivissa.
Quina solució arquitectònica necessita vostè a un hospital que
no està fet, que ni tan sols no té projecte i que, si m’apura, ni tan
sols no té terrenys?, perquè encara no tenen acord amb els
propietaris, li ho he de recordar. I a més el pla funcional de
l’hospital no especifica quins serveis tindrà. Si vostè realment
el vol posar, inclogui el servei de radioteràpia en el pla
funcional del nou hospital i posi’s a treballar perquè l’hospital
tingui aquest servei des del principi. Vostè també posa per
excusa que els professionals no li demanen el servei de
radioteràpia. Miri, són molts els professionals, metges de
reconegut prestigi, que ho han demanat públicament; aquí estan
també, no els hi citaré un per un perquè si no, no tindria temps.
Però a més li puc assegurar que el sentir general dels
especialistes i els que treballen a Can Misses és que quan estigui
acabat l’hospital el servei de radioteràpia estarà més que
justificat.

I en un altre ordre de reivindicacions, els partits polítics, tant
el Partit Popular com el Partit Socialista, s’han manifestat
públicament a favor del servei de radioteràpia des del principi,
i s’ha votat per unanimitat una moció en el ple del consell
insular perquè en el projecte del nou hospital figuri la unitat de
radioteràpia. A més el programa electoral del PSOE especifica
que “entre otros servicios el nuevo hospital tendrá
radioterapia”; la doctora Leciñena suposo que sap de què estic
parlant. Què passa?, que vostès tenen un doble missatge, un a
Eivissa i un a Mallorca?, perquè vostè és socialista, no?, perquè
jo és que ja em faig un embolic.

Des del principi demanen aquest servei les associacions de
malalts, la delegació de l’Associació Espanyola contra el
Càncer, l’Associació contra el Càncer d’Eivissa i Formentera.
Aquestes associacions han presentat al president del consell
insular, Xico Tarrés, 40.000 firmes, 40.000, Sr. Conseller; jo no
sé si en altres reivindicacions s’havien recollit tantes firmes,
40.000 firmes que demanen al president del consell que mitjanci
amb el Govern per posar la unitat de radioteràpia a Eivissa, i el
president del consell públicament ha garantit que tindrien
radioteràpia; això sí, diu que està pendent d’un acord amb el
Govern. Què passa?, una altra vegada el doble missatge?,
perquè jo crec que el Sr. Tarrés i vostè són del mateix partit
polític, i tots formen un govern, aquí. 
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Però una altra, encara. El senador per les Pitiüses, del Grup
Mixt, que no és el del Partit Popular, em sembla, és d’Eivissa
pel Canvi, també va anar a les eleccions patrocinat pel PSOE;
aquest va demanar a la comissió mixta Congrés-Senat que el
Defensor del Poble, Sr. Múgica, donés suport a la radiologia a
Eivissa, i això va sortir publicat als diaris i el senador per les
Pitiüses deia: “Al fin parece que se nos va a construir un nuevo
hospital en la isla de Ibiza, otro nuevo -apunta- porque ya
teníamos uno; sería muy positivo que el Defensor del Pueblo
se interesara, como ya ha hecho, e insistiera para que en este
nuevo hospital se instalara una unidad de radioterapia”.
Efectivament, el Sr. Múgica va acceptar insistir en aquest punt,
perquè el Defensor del Poble ja s’havia pronunciat, el Defensor
del Poble va dir, en contestació en un escrit seu, que “desde la
conselleria esperan que pueda darse solución a los graves
problemas que su carencia -la mancança d’aquest servei-
ocasiona a los pacientes de un territorio insular”.

Més gent que s’ha manifestat. La Asociación de residentes
europeos ha mostrat la seva solidaritat i ha donat suport a totes
les forces polítiques i socials perquè es dugui a terme la
instalAlació d’una unitat de radioteràpia a Eivissa. El passat 3
d’octubre en el Diari d’Eivissa, també ho feia públicament, la
Defensora del Usuario del Sistema Sanitario Público -que jo
crec que depèn de la Conselleria de Salut, si no vostè em
corregirà- “pide también la radioterapia en Ibiza”, això sí,
especifica que no ha obtingut resposta de la conselleria. Com
que sembla que li estranya aquí hi ha el retall, per si el vol.

Sr. Conseller, la implantació d’un servei de radioteràpia en
el nou hospital d’Eivissa no és una qüestió de ràtios i xifres, li
repeteixo que és un tema de voluntat política, i sobretot és una
necessitat per als ciutadans d’Eivissa i Formentera a causa de la
doble i la triple insularitat que pateixen. És necessari reconèixer
una realitat que actualment discrimina els pacients pitiüsos.
S’ha de contemplar aquest servei en el pla funcional i dotar
l’hospital d’Eivissa des del primer moment amb radioteràpia per
respondre a una demanda que a dia d’avui ja és necessària, i
més ho serà el dia que s’inauguri el nou hospital. En aquests
moments, Sr. Conseller, és vostè l’únic que no ho té clar;
demostri que té visió de futur, que entén la insularitat i que és
capaç d’escoltar el que li demanen les Illes Pitiüses, li repeteixo,
a part de tots els colAlectius que he nomenat, a part dels
especialistes, metges de reconegut prestigi, 40.000 firmes, Sr.
Conseller. Jo crec que s’ha d’adonar vostè que està conduint en
contra direcció. 

Gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el representant del Govern, el Sr. Vicenç per
un temps de deu minuts, Vicenç Thomàs.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Castro. Miri, el nostre
compromís està amb els ciutadans i les ciutadanes d’Eivissa per
a la millora de l’atenció sanitària, i aquest compromís és clar,
contundent, i hi ha fets objectius que ho avalen. 

Ara li contaré una sèrie de coses que hem fet només en un
any. Vàrem incrementar el pressupost de l’Hospital de Can
Misses en un 15% per arribar a 81 milions. Hem fet reformes a
l’hospital que milloren de manera molt notable el servei que
reben els ciutadans; ara tenim sis quiròfans nous, tenim un 30%
més de superfície d’urgències passant de nou a quinze espais
d’observació, tenim vint-i-quatre nous llits d’hospitalització,
tenim vuit llits més de cirurgia major ambulatòria, tenim un nou
hospital de dia oncològic. Tot això són fets i no paraules, i per
tant el compromís d’aquest govern és construir un nou hospital,
i en aquest sentit la conselleria ja ha donat passes importants
perquè pugui ser una realitat, des del pla funcional en el concurs
d’idees i la propera licitació del projecte que resulti guanyador,
fins a estudis arqueològics que ja s’estan fent en el terreny. No
es pot fer més fins que la cessió del solar sigui una realitat.

Però a més a més hem posat en marxa un centre de salut nou
a Vila; vostès, Sra. Castro, no en varen inaugurar cap ni un en
quatre anys de legislatura. Hem posat en un any vint-i-quatre
metges més i vint-i-tres infermeres més. Hem engegat dos
centres de salut més en construcció, el de Sant Antoni i el de
Sant Jordi, que a principi de l’any que ve estaran en
funcionament, és a dir, a principi de l’any 2009 hi haurà 60.000
persones d’Eivissa, és a dir, la meitat de la seva població, que
seran ateses en instalAlacions d’atenció primària noves. A més
a més -i vostè ho sap- iniciarem l’obra del centre de salut de
Sant Josep de Sa Talaia, de Sa Colomina i de diverses unitats
bàsiques. I moltes coses d’aquestes -i vostè ho sap- es podrien
haver fet abans; per raons que nosaltres desconeixem, perquè la
demanda social ja existia i les dades eren preocupants, vostès,
Sra. Castro, totes aquestes coses les podrien haver fetes i no les
varen fer, i tot això són obvietats que suposen una millora
important per als ciutadans de l’illa d’Eivissa.

Nosaltres continuarem treballant en aquesta línia,
treballarem durant tota la legislatura i el nostre compromís és la
construcció d’un nou hospital. Per això tenim avui un debat,
perquè nosaltres sí que tenim un compromís d’un nou hospital.
Vostès, quan governaven, no en varen demostrar cap ni un, no
hem trobat ni solar, ni projecte, ni pla funcional.

Evidentment el nostre compromís del Partit Socialista és
construir un nou hospital que ha d’implicar l’augment de la
cartera de serveis, i en concret la demanda d’un servei
específicament altament especialitzat que ha generat una
reivindicació social, legítima i comprensible. Li puc assegurar
que davant d’aquests fets la Conselleria de Salut és sensible, i
aquest conseller no pot ser més que receptiu davant aquesta
reivindicació, aquesta petició que té un pronunciament del
Consell Insular d’Eivissa i un bon nombre de ciutadans i
ciutadanes han donat el seu suport, que com és normal i lògic
dins una petició de millora de les prestacions sanitàries tot el
meu respecte pel Consell Insular d’Eivissa com per cadascuna
de les persones que varen signar aquest document.
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I és veritat que el fet insular és un handicap que està
obligatòriament associat a la nostra realitat en molts d’àmbits,
no només des del punt de vista sanitari, i això suposa un esforç
afegit a l’hora de garantir, perquè hem de garantir equitat
d’accés a determinats serveis, hem de garantir la qualitat
assistencial i la seguretat clínica a l’atenció sanitària, i hem de
procurar les màximes facilitats per als ciutadans que s’hagin de
desplaçar per motius de salut. Per això, i m’haurà pogut escoltar
declaracions on afirmava que estam treballant en mesures que
palAliïn aquestes dificultats i els trastorns que suposa el
desplaçament a altres illes o a la península per rebre un
tractament. Això també és una demanda justa, no atesa fins ara,
que ve d’anys enrere i que esperam poder atendre aviat.

Com he dit abans la Conselleria de Salut no és insensible a
la problemàtica d’aquests pacients que es desplacen per rebre
tractament de radioteràpia i altres tractaments. 2.371 persones
es varen haver de desplaçar l’any 2007 per rebre tractament a la
península; per cert, un 60% d’elles de l’illa de Mallorca i un
20% des de l’illa d’Eivissa; per tant coneixem la seva
problemàtica particular, les incomoditats, els efectes secundaris,
trastorns familiars, etc., etc. Per aquesta raó em permetrà que
expressi la meva disconformitat amb algunes de les seves
afirmacions que vostè ha fet aquí, del seu partit o de
representants destacats de qualque entitat, com pot ser la
delegació d’Eivissa de l’Associació Espanyola contra el Càncer
o, fins i tot, de l’adjunta de l’Oficina del Defensor del Poble,
que per escrit diu unes coses i quan fa declaracions com a
militant del Partit Popular en diu unes altres.

I no només això, no em pareix el més adequat que en
circumstàncies tan delicades s’utilitzin les persones per fer
oposició. Per descomptat cada un exerceix l’oposició com pot,
com sap, però jo li demanaria una mica de responsabilitat. És
curiós que una de les persones més actives en aquest tema, que
ara va d’assessor científic d’una entitat, hagi estat un membre
del Partit Popular, el director general de Salut Pública, màxim
responsable de tots els centres assistencials d’Eivissa durant la
passada legislatura, i no va fer res ja no per la radioteràpia, no
va fer res per al nou hospital. I quan demano més responsabilitat
també em referesc al fet que es deixin de donar xifres inexactes,
xifres que són impossibles de contrastar perquè són inventades,
que ningú no ha demostrat interès a demostrar-les i per tant jo
no entraré en guerres de xifres perquè no és el motiu. Quan a
vegades d’utilitzen dades demogràfiques, nombres de pacients,
es fan exercicis matemàtics, això, Sra. Castro, a vegades el nom
correcte es diu manipular, i vostè no és de fiar, i no som jo que
dic que no és de fiar, és que ahir ens ho va dir la seva
presidenta, que no es fia dels membres del Partit Popular.

(Remor de veus)

Jo li donaré algunes dades tècniques, però crec que no és el
més important, el més important és què pensam fer nosaltres
amb aquest compromís de nou hospital, i li diré molt clarament
que nosaltres hem de garantir atenció de màxima qualitat
assistencial i garanties de seguretat, a més de conjugar
comoditat, accessibilitat, proximitat, etc. Nosaltres cercam
solucions per als pacients i per a la seva salut; estam parlant
d’un servei altament qualificat, tecnificat i difícil de crear. Però
quin és el nostre compromís? El meu compromís no pot ser un
altre que, quan estam davant la construcció d’un hospital a
Eivissa, que és el nostre repte i el nostre compromís, dintre de
l’estudi dels nous serveis que poden ser implantats es trobarà el
servei de radioteràpia. Aquest govern, aquesta conselleria i
aquest conseller no tanquen cap possibilitat; com ens demana
per escrit el Defensor del Poble el projecte del nou hospital de
Can Misses es dotarà d’una solució arquitectònica que pugui
permetre la ubicació d’un servei d’aquestes característiques, i
aquest servei funcionarà quan estigui garantida la qualitat
assistencial i la seguretat clínica. Aquest és el nostre
compromís.

I com a millora a curt termini nosaltres -ja li ho he dit- estam
treballant amb diferents possibilitats que ens han de permetre
millorar les condicions de desplaçament de les persones entre
illes i cap a la península. Com li he dit nosaltres treballam per
la construcció d’un nou hospital, que dins els nous serveis pugui
ser implantat un servei de radioteràpia i, com ens demana el
Defensor del Poble, que el dotarem d’una solució arquitectònica
que permeti la seva ubicació i que aquest servei funcionà quan
estigui garantida la qualitat assistencial i la seguretat clínica.
Això és la nostra responsabilitat i el nostre compromís.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Per fixar posició i per un temps de cinc
minuts intervé en primer lloc, pel Grup Parlamentari Mixt, la
Sra. Suárez. 

Sra. Suárez... No intervé la Sra. Suárez, intervé el Sr.
Mayans.

Sra. Suárez, hi ha un acord entre els dos membres del Grup
Mixt per saber a qui correspon intervenir?

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

És que jo he parlat fa un moment amb el Sr. Mayans i m’ha
dit que era el portaveu durant aquest mes, i jo supòs que, si ell
ho ha dit, és que és així. Per tant li correspon a ell. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pareix que efectivament és així. Per tant té la paraula el Sr.
Mayans per un temps de cinc minuts.
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EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Jo crec que és necessari, mentre ens
sigui possible, hem d’anar un poc per davant dels
esdeveniments en temes sanitaris, i evidentment ho dic així per
preveure possibles situacions adverses i sense solució; és a dir,
més val prevenir que curar, mai millor dit i sobretot en temes de
salut. Dins un territori dispers com que les comunicacions són
de vegades molt complicades, no són fàcils, encara s’ha de ser
més previsors, intentar donar servei a tots els habitants de les
illes.

És per aquest darrer, pel qual es discuteix avui, i per la meva
part defens plenament i defensaré plenament la implantació
d’un servei de radioteràpia a Eivissa, si així es decideix i esper
que sigui així. Com també s’ha citat en aquesta tribuna, pel
portaveu que m’ha precedit i també pel conseller, el Llibre
Blanc d’Oncologia obliga a un aparell cada 200.000 habitants;
evidentment, també s’ha apuntat per la portaveu del Grup
Popular amb (...) de poblacions disperses.

Evidentment, jo no faré més referències a ràtios i a mínims
de població per a la seva implantació i ho faré per un motiu molt
senzill, no faré més referències als habitants perquè sempre als
habitants de les illes menors se’ns ha dit que per ràtios o per
poblacions mínimes o per qüestions de números sempre és un
motiu per negar-nos qualsevol de les peticions que fem, per tant
poques referències més faré respecte dels números, de les ràtios
i dels mínims. És una qüestió, com també s’ha apuntat,
d’insularitat i d’igualtat, si no fos per les ràtios, o perdó, si fos
per les ràtios i pels mínims de població, evidentment, a Eivissa
i sobretot a Formentera no hi hauria ni hospital ni s’hagués
plantejat centre de dia i tal vegada el Consell de Formentera
seria una utopia; fins i tot, si fos per poblacions i per ràtios qui
els parla, el diputat o els que m’han precedit com a diputats tal
vegada ni existiria, per tant no són les ràtios, són una qüestió de
sentit comú, una qüestió de representació, una qüestió d’igualtat
i una qüestió de facilitar totes les coses que siguin possibles,
evidentment, pressupostàriament a totes les illes per igual.

Una unitat de radioteràpia a Eivissa reduiria el tema de dues
illes, dues illes en àmbit insular representa la meitat de les Illes
Balears. Una referència mínima a les ràtios i als mínims de
població, els 200.000 habitants que mana el Llibre d’Oncologia,
tal vegada, si féssim comptes i ho poguéssim comptar tot, que
no crec que ho puguem fer mai, a l’estiu crec que quedarien més
que superats.

Però també resoldria una qüestió de desplaçaments, una
qüestió també que s’ha citat aquí. Quan un malalt de qualsevol
malaltia que hagi de ser tractat amb radioteràpia, està en la
situació que està, el darrer que vol és sortir de la seva o, més
concretament, de ca seva per anar-se’n a tractar; com més li
facilitem la rehabilitació o primer la curació, més respondrà al
tractament que li oferim i que el tractem. Això, evidentment,
sense anomenar la ridícula quantitat que s’assigna als malalts i
als acompanyants per venir-se a tractar, i això ho dic perquè és
culpa de tots; crec que aquest tema l’hem de revisar per veure
si es pot augmentar d’alguna manera, en funció de les despeses
pressupostàries que puguem tenir, que crec que són en aquest
aspecte, supòs que hi haurà alguna partida que s’hi pugui
destinar, per augmentar la dieta que rep de les illes per venir a
tractar-se a Mallorca en qüestions de radioteràpia, crec que 12

euros dóna per a la gasolina a la gent que sigui a l’illa de
Mallorca, però per als que venim de les illes menors poca cosa
tenim amb aquesta quantitat.

Crec sincerament, ho torn a repetir, que és una qüestió de
necessitats, sentit comú i igualtat, també ho creuen moltes
persones, hagin firmat o no el manifest entregat amb prop de
40.000 firmes, crec que molta gent que no ha firmat o que no ha
pogut firmar per diverses qüestions també hi està d’acord i
també ho creu així, com també s’hi ha apuntat el Defensor del
Poble, a declaracions de juliol del 2008.

Si l’excusa és el problema del personal, jo record que s’ha
fet funcionar i funciona bé l’hospital de Formentera, un lloc on
era difícil implantar una instalAlació d’aquest tipus i on el
personal que hi treballa ara mateix i de manera continuada i
sense moltes baixes ni canvis, ha estat estable des de la seva
fundació i crec que passa el centenar. Per tant, crec que si és
aquesta l’excusa, l’hem superada i tenim experiència per
superar-la, per tant, si a la moció posterior hi ha unanimitat,
només ens quedarà a tots resoldre aquest tema i començar a
treballar.

Gràcies, Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, des del nostre grup parlamentari mostrar la nostra
conformitat i el nostre acord amb les importants millores
sanitàries que s’han fet des d’aquest govern a l’illa d’Eivissa i
a Formentera també, el compromís del nou govern amb un nou
hospital a Eivissa és un compromís clar, important, rotund i
realment digne de tenir-se molt en compte. Evidentment, tothom
està a favor que com més serveis es puguin prestar i de la
manera més pròxima al ciutadà, així es faci, lògicament aquest
desideràtum xoca i confronta amb l’escassetat, la limitació dels
recursos.

Les ràtios i les xifres són importants, ja sé que no són
determinants, però no es pot dir que no és una qüestió de ràtios
i de xifres, les ràtios i les xifres ajuden l’administració a prendre
les decisions amb objectivitat, que és un dels principis
constitucionalment establerts pels quals s’ha de regir
l’administració pública; evidentment aquestes ràtios i aquestes
xifres han de ser flexibles i han de tenir la capacitat de tenir en
compte una realitat, també objectiva, com és la insularitat. I des
d’aquest punt de vista, evidentment, des del Grup Parlamentari
Unió Mallorquina ens agradaria que en la mesura que fos
possible també hi hagués un servei de radioteràpia a l’hospital
d’Eivissa, però evidentment coincidim amb el conseller que
aquesta possibilitat, que pensam que de les paraules del
conseller es desprèn clarament que és una possibilitat que no
està tancada, sinó que està oberta i que si hi ha possibilitat
s’implantarà, evidentment està en funció d’uns criteris, seguretat
sanitària i qualitat clínica.
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Per tant, en la mesura que avanci el projecte de nou hospital,
el seu pla funcional, etcètera, evidentment s’estudiarà i es
determinarà amb exactitud si realment és possible la
implantació d’aquest servei de radioteràpia.

Qüestió diferent, lligada a aquesta, és el tema dels
desplaçaments dels malalts; en aquest tema també hi ha un
compromís d’aquest govern d’intentar millorar les ajudes que es
donen als malalts i als seus familiars que s’han de desplaçar per
rebre aquest servei i d’altres serveis a altres bandes fora de la
seva illa d’origen o de residència. Per tant, això és una qüestió
colAlateral de la interpelAlació.

En tot cas, en definitiva, el nostre grup parlamentari està en
la línia mostrada pel conseller; hem de ser flexibles; hem
d’intentar implantar aquest servei, però sempre que aquesta
implantació sigui possible per qüestions de seguretat sanitària
i de qualitat clínica.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Castro, Sr. Conseller, crec que també ens hem de
sumar a què sempre és positiu i necessari incrementar el servei
de salut, per tant no només no ens estranya que hi hagi 40.000
ciutadans que demanin un servei sinó que gairebé ens
estranyaria que no ho firmassin tots els ciutadans de l’illa
d’Eivissa, de la de Formentera i tots els mallorquins i tothom,
al final tothom vol que hi hagi qualque servei més, per tant això
és massa clar.

Per paga, molt més amb un tractament tant directament on
la importància de la tècnica del tractament és tan directament
proporcional a la possibilitat de salut i en aquest cas sabem que
els serveis de radioteràpia que s’aplica al 60% dels casos i té
una ràtio de curació del 50% és realment un servei molt
important, que està dins la cartera de serveis que presta l’ib-
salut, però que evidentment no està en aquests moments situat
a les illes d’Eivissa i Formentera i Menorca.

És cert aquest trastorn que s’apunta que per cinc o deu
minuts haver de venir a Palma és realment una gran
incomoditat, que hauríem d’intentar resoldre, afrontar.

Un dels grans temes que tenim pendents aquí són els costs
de la insularitat, jo record haver sentit en aquesta tribuna ja fa
un grapat d’anys el Sr. Jaume Matas que deia que ja estava
resolt aquest tema, que tots els costs de la insularitat l’Estat els
havia assumit, és al Diari de Sessions, no sé quines ràtios ni
quins nivells s’havia posat aquest senyor, però nosaltres pensam
que no, que l’Estat encara no ha assumit aquestes dificultats. I
és cert que aquesta unitat única que existeix a Canàries, com el
fet que vivim a les Illes Balears, és un trastorn de dificultat que
hauríem d’assumir.

En aquest sentit, i s’ha recordat, hi ha un compromís polític
de les distintes forces polítiques d’avançar en aquest sentit,
d’intentar implantar-lo i l’ha de tenir present el conseller perquè
existeix. Ara, si realment no depèn ni de ràtios, ni de xifres, ni
d’economia, sinó només de voluntat política, no tenia cap
voluntat política el Partit Popular perquè no hi és, si només
depèn d’això és que queda demostrat amb la major, la menor, is
ergo, que realment no hi havia voluntat política a l’anterior
legislatura, per ventura tenien més interès amb les autopistes
que no amb els serveis sanitaris, perquè no hi ha ni l’hospital. Si
de l’únic que depèn és de la voluntat política.

Crec que amb aquests temes delicats convindria baixar un
poquet el nivell de duresa, intentar aplicar molt poca demagògia
i fer apostes en positiu, argumentades, i jo crec que hem
d’intentar afrontar a Menorca i a Eivissa, però sense caure en
segons quins tipus d’excessos. En tot cas, ja dic, la voluntat
política no hi era, segons la manera d’entendre-la del Partit
Popular, quan s’havien fet altres prioritats a l’anterior
legislatura. A no ser que estigui fet i no se n’hagin temut,
qualque búnquer dins un corral o qualque cosa que no sàpiguen
que està fet, jo supòs que no, però com que no s’arriba a saber
i no passa res si els consellers no saben el que fa el seu
departament, la veritat és que aquí és on els voldríem veure
assumint responsabilitats.

L’hospital és la gran prioritat i segurament s’ha de tenir
aquest servei, faci el que pugui el conseller perquè així sigui,
això serà la nostra possibilitat. Per cert, es torba l’hospital,
senyor conseller, no és el tema de la interpelAlació d’avui, però
crec que també aquí s’hi han de posar. El Llibre Blanc de
l’Oncologia ja se n’ha parlat, estableix un òptim, des d’una
crítica a la situació actual que no té l’Estat espanyol, que no té
dins la Unió Europea, no només respecte d’aquests 200.000 i els
dispersos, sinó la situació que viu avui on de sis centres
d’oncologia només un té servei de radioteràpia; on molts de
serveis estan dotze, catorze hores diàries i que amb els números
que ens aporten de visites a Palma estaríem parlant de molt
poques sessions a nivell de cada illa, i així i tot creim que s’ha
de fer l’esforç de tenir-ho adequat i procurar que aquest servei
es produeixi precisament pel que es diu dels costs especials de
la insularitat.

En tot cas, el darrer apunt, senyor conseller, mentrestant i en
qualsevol cas, s’han de millorar les autopistes de confort per
arribar als serveis. És a dir, en aquest moment les dietes que es
paguen en els desplaçaments són insuficients i que per tant
mentrestant aquest servei s’hagi d’anar prestant a Palma, és cert
que hi ha d’haver una millora de com està articulat. Per molt
que es millori evidentment el disconfort serà gran però com a
mínim hem de procurar millorar-lo perquè realment aquest
trasbals que representa tenir aquest servei és excessiu.

En tot cas, sí que també, quan es prengui una decisió, crec
que el tema tècnic haurà de ser cabdal. La tecnologia punta és
imprescindible, no es pot tenir tecnologia de menor intensitat,
de menor importància, que no pugui tenir tota la importància
que té en aquest moment la radioteràpia intersticial perquè els
equips tècnics o els equips que es poguessin tenir per mor de la
magnitud de les illes menors no ho poguessin permetre. En
aquest tema és molt important, perquè evidentment ens hi jugam
la salut de l’usuari que al final el molesta que l’incomodin però



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 40 / 7 d'octubre del 2008 1781

 

sobretot, sobretot, el que vol és tenir una sortida a la seva
malaltia, sobretot quan parlam de càncer.

Per tant, crec que les dues coses s’han de tenir present, en la
mesura del possible, nosaltres també ens sumarem que es facin
tots els estudis i totes les possibilitats i l’empenta que sigui
possible perquè les illes de Menorca i d’Eivissa tenguin un
servei de radioteràpia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta diputada que ara parla
és una de les 40.000 firmes, ja m’he expressat públicament en
diverses ocasions en relació amb aquest tema i és evident que,
com a una de les persones firmants, coincideix amb diversos
aspectes que ha expressat la portaveu del Partit Popular, igual
que coincideix en molts aspectes amb la resta de portaveus i, en
general, amb la voluntat expressada per la societat eivissenca,
sempre amb evidents matisos.

Aproximadament sis de cada deu persones amb malalties
tumorals reben radioteràpia que constitueix una part important
del tractament oncològic, bé com a teràpia exclusiva o bé
associada a altres modalitats, com la cirurgia o la quimioteràpia.
Per minimitzar els efectes secundaris i obtenir un millor
benefici terapèutic, la dosi total de radiació es fracciona i es
reparteix en un nombre determinat de sessions i dies. En aquesta
situació, el desplaçament des del domicili a l’hospital pot
resultar incòmode i problemàtic, en especial si la radioteràpia
ocasiona efectes secundaris.

A més, cal destacar que diàriament cada sessió dura només
uns minuts, com ja hi han fet referència la resta de portaveus, el
que comporta que alguns desplaçaments, és a dir, el trasllat i
l’estada durin bastant més que el propi tractament.

I davant aquesta situació, quina és la postura del Partit
Socialista? Doncs bé, ha estat sempre molt clara, perquè per a
nosaltres la salut constitueix un dels grans eixos de l’estat del
benestar que tant valorem. Per això, veiem positivament que
aquest govern progressista, aquesta conselleria sí estigui tirant
endavant amb el nou hospital de Can Misses, un nou hospital
que el Partit Popular a l’anterior legislatura no estimava
necessari. A més la Conselleria de Salut i Consum consideram
que té la responsabilitat de garantir a tots els ciutadans de les
illes l’accés a la totalitat de la cartera de serveis que ofereix la
xarxa d’atenció sanitària de la nostra comunitat. I consideram,
respecte del servei de radioteràpia a l’hospital de Can Misses,
que la conselleria ha de ser receptiva a aquesta reivindicació de
la societat eivissenca, encara que no s’acompleixin les
consideracions poblacionals i el volum de pacients, doncs s’ha
de prioritzar el vessant humà, la millora de la qualitat de vida de
les persones que justament més necessiten de la protecció dels
poders públics.

Això últim que acab de dir, en canvi, no pot significar, per
una qüestió de responsabilitat política, un prometre per prometre
sense garantir la seguretat i l’eficàcia, perquè és immoral donar
un buit compromís a qui més necessita d’aquesta ajuda només
per rapinyar uns quants vots. Com he dit, entenem que s’ha
d’actuar amb responsabilitat en relació amb aquest servei i
d’altres serveis. Però ha estat el servei de radioteràpia un dels
protagonistes de l’àmbit social i mediàtic pitiús, cercant el Partit
Popular ser l’adalil d’aquest servei; deu resultar ara, des de
l’oposició demanar certes coses que quan varen tenir el poder
no varen tenir la mínima consideració i la voluntat veritable per
tenir-ho. Si no tenien previst ni tan sols fer l’hospital de Can
Misses, evidentment no tenien previst implantar un servei de
radioteràpia.

Com s’ha dit, el Partit Socialista d’Eivissa va incorporar al
seu programa la implantació d’aquest servei amb altres serveis
al nou hospital de Can Misses. El Consell Insular d’Eivissa fa
uns dies va aprovar una moció conjunta, per unanimitat de tots
els partits, demanant i acordant la implantació d’aquest servei
a l’hospital de Can Misses, ara mateix el conseller ha manifestat
que hi haurà aquest servei quan hi hagi les condicions de
seguretat i qualitat oportunes, només faltaria que implantàssim
aquest servei sense garantir la seguretat dels nostres ciutadans.

En conseqüència, demanam que evidentment es mirin tots
els paràmetres perquè hi hagi aquest servei quant a seguretat i
eficàcia i que el Servei de salut d’Eivissa sigui el mateix que a
qualsevol altre lloc d’Espanya.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. En torn de rèplica del grup autor de la
interpelAlació, té la paraula la Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, ja
han sortit tots i han fet tots els seus paperet, ens ha divertit molt
Sr. Alorda. Sembla que tots en el fons estan tots d’acord amb el
que es demana, doncs bé, concretin i diguin clarament si hi
estan d’acord, com va fer el Ple del consell insular i com ha fet
públicament el president del consell, el Sr. Tarrés, em sembla
que té una dura feina, Sr. Tarrés, per aconseguir això.
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Sr. Conseller, deixi ja el passat, perquè si a més de conduir
en contradirecció, condueix mirant pel retrovisor ens donarà un
disgust, vagi alerta. Vostè sempre contesta el mateix, senyor
conseller, ja perd vostè la seva credibilitat, vostè només diu que
el Partit Popular no ho va fer, que el Partit Popular no ho va
planificar i així pensa que es lleva responsabilitats de damunt,
però és seva la responsabilitat, vostè ha de concretar si vol
radioteràpia o no a Eivissa. I a més, la seguretat tècnica, clínica
i la qualitat assistencial que a vostè tant li preocupa és vostè qui
té la responsabilitat de donar-la a tots els serveis de l’hospital,
no només a aquest; és clar que aquest requereix unes condicions
especials, posi’s a treballar ja, cerqui el personal i faci que
s’acompleixin totes les mesures de seguretat que necessita el
servei.

Vostè ens enganya, senyor conseller, perquè vostè només
parla del passat, que han fet sis quiròfans; sí, han fet sis
quiròfans amb un projecte del Partit Popular que van trobar
acabat, el qual contemplava vuit quiròfans i vostès els han reduït
a sis. Han inaugurat el Centre de salut de Vila, sí, perquè el
Partit Popular el va deixar fet. Per què no es va inaugurar abans,
Sr. Tarrés, el Centre de salut de Vila? Què passa, el Partit
Popular no ha planificat l’hospital? El Partit Popular va deixar
fet un pla funcional i duia en el programa el nou hospital de Can
Misses. Però és que, a més a més, vostès, a més de l’hospital
duien posar radioteràpia a l’hospital de Can Misses, al nou
hospital.

Nosaltres vam fer l’hospital de Formentera, com ha dit el
diputat Sr. Mayans, sense acomplir ràtios ni xifres, per voluntat
política de fer-lo; es va fer l’hospital d’Inca i es va fer l’hospital
de Menorca. Què passa, de què riu, què no és veritat el que li
dic? Sembla que li fa molta gràcia.

Miri, senyor conseller, vostè diu que jo no soc de fiar; vostè
sí que no és de fiar, senyor conseller! Vostè ens diu que de tot
això ja en parlarem quan la cessió del solar sigui una realitat,
ens han estat enganyant en aquest tema, des del principi ens han
dit que ja tenien acord amb els propietaris i que ja tenien
terrenys, vaja credibilitat que té vostè, ens ha enganyat i ens
segueix enganyant amb el tema de la radioteràpia, perquè si
vostè vol la pot posar. I ha de cercar vostè la seguretat i les
condicions necessàries al nou hospital.

De totes maneres, som optimistes, perquè sabem que vostè
és molt savi i vostè rectificarà i, com diuen: rectificar és de
savis; vostè ja ho ha demostrat reiteradament que sap rectificar.
Era vostè l’adalil en contra de l’hospital de Son Espases i l’altre
dia, molt orgullós, ens el va mostrar, i ha rectificat en aquest
tema que era prou important, em sembla, per a vostès. Jo esper
que també, amb el tema de la radioteràpia del nou hospital de
Can Misses, rectificarà.

Si vol que traguem més documents, podem treure el
document Estrategia en cáncer del Sistema Nacional de Salud,
que té el consens de totes les comunitats autònomes i parla
clarament dels problemes que hi ha per tenir tractaments;
Desigualdad territorial entre y dentro de las comunidades
autónomas en el acceso a recursos especializados necesarios
para ofrecer una atención de calidad; parla de l’equitat
necessària, parla de l’esfuerzo inversor que hay que hacer en
equipos de radioterapia. En fi, no parlem més ja de documents
i de xifres perquè crec que a vostè el que li agradaria en realitat

és que l’oposició callés i vostè poder fer el que li donés la gana.
Però a més de l’oposició, crec que a vostè també li agradaria
molt que callessin les associacions de malalts; també li
agradaria molt que callessin els periodistes i jo crec que fins i
tot li agradaria a vostè que callés el Defensor del Poble, jo crec
que vostè ja sap perquè li dic tot això.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Torn de contrarèplica, té la paraula el
Sr. Thomàs, per un temps de cinc minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies a les diferents persones que
m’han precedit en la paraula. Crec que per respondre a diversos
portaveus que s’han posicionat, crec que han entès bastant bé les
explicacions que el conseller ha pogut donar, crec que conceptes
importants, que és que el nostre compromís és el nou hospital,
que aquest hospital ha de tenir la cartera de serveis més àmplia
possible i que hi ha conceptes, com són qualitat assistencial i
seguretat clínica, que són molt importants. I també treballar en
una línia de la qual hem heretat problemes, que és en la millora
del desplaçament, evidentment és una qüestió en què nosaltres
hi treballam.

Crec, Sra. Castro, que aquí no puja ningú a fer paperets, a mi
les persones que han pujat aquí a parlar de diferents grups
polítics me mereixen bastant respecte, com vostè mateixa. És
curiós que em diu que no parli del passat, però crec que ara
mateix, el 70% del seu temps ha estat referir-se a coses del
passat, el que passa és que a vostè li fa mal que coses que vostès
varen poder ja no demostrar voluntat sinó fer, ni varen
demostrar voluntat ni ho varen fer; i nosaltres hem fet un
caramull de coses durant un any que han millorat la qualitat
assistencial dels residents a Eivissa i a Formentera. I això no li
agrada, això és el que sembla, que no li agrada. Vostès no ho
varen fer, és el seu problema, la realitat és que nosaltres ho hem
fet.

Hi ha temes, que són qualitat assistencial o seguretat clínica,
que són molt importants. Jo no entraré a discutir xifres, ja li he
dit abans, les recomanacions tècniques existeixen, s’han de fer
les seves valoracions i s’han d’incorporar altres elements. Veig
que a vostè no li agrada que jo rigui, però prefereix riure que no
em digui la meva presidenta que vostè no és de fiar, i això ho ha
manifestat la seva presidenta. I jo no vull fer callar ningú, el que
vull és que els documents que surten per escrit, que firma la Sra.
Cava de Llano, doncs diguin el mateix quan ho firma que quan
ho manifesta públicament, perquè això és el que nosaltres hem
fet, és un tema que el Defensor del Poble ha tancat ...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castro.

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

... i ens ha dit on es considera que és més adequat. I li
tornaré a repetir el que he dit a la intervenció anterior: la
construcció d’un nou hospital a Eivissa és el nostre repte i el
nostre compromís, que no va ser ni el seu repte ni el seu
compromís. Dintre dels estudis de nous serveis que poden ser
implantats, es trobaria el servei de radioteràpia. Aquest govern,
aquesta conselleria i aquest conseller no tanca cap possibilitat
i com ens demana el Defensor del Poble en el seu escrit, el
projecte del nou hospital de Can Misses estarà dotat d’una
solució arquitectònica que permeti la ubicació d’un servei
d’aquestes característiques. I aquest servei funcionarà quan
estigui garantida la qualitat assistencial i la seguretat clínica,
dues coses molt importants en un servei com el servei de
radioteràpia i aquest és el nostre compromís.

I evidentment, com han recordat altres portaveus que han
pujat aquí, a curt termini nosaltres treballem en millorar les
diferents possibilitats que puguin permetre millorar les
condicions de desplaçament de les persones de les illes petites
cap a Mallorca i des de Mallorca cap a la península. I això, Sra.
Castro, és el nostre compromís. Les condicions de millora del
desplaçament -sembla que no li interessa el que dic, però bé-,
vostès, des de l’any 2004, és a dir, durant quatre anys, tres anys,
perdó, la Sra. Castillo no les va modificar. Nosaltres, no passi
pena que ho millorarem.

Crec que la postura de la conselleria i del Partit Socialista
està clara, això és el nostre temps, el nostre compromís, el seu
temps va passar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs.

III. Moció RGE núm. 8491/08, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a política en matèria de medi
ambient a Eivissa i Formentera, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 4976/08.

Seguidament, passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la Moció RGE núm. 8491/08,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt i relativa a política en
matèria de medi ambient a Eivissa i Formentera, i rectificada
mitjançant l’escrit RGE núm. 8499/08, i és derivada del debat
de la interpelAlació RGE núm. 4976/08.

Pel Grup Parlamentari Mixt, per defensar la moció per un
temps de deu minuts, té la paraula el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. La moció que present avui, que és
fruit del debat que hi va haver de la interpelAlació dia 23 de
setembre, recull la meitat d’allò que jo vaig exposar a la
interpelAlació, aproximadament la meitat, i quadruplica el que
se’m va contestar. Jo entenc que quan es fa una interpelAlació es
pugui contestar allò que es vol amb una intervenció preparada,
que res o poc tenen a veure amb allò que s’ha preguntat o allò
que realment s’interpelAla. Davant d’aquesta forma de passar de
manera escèptica, ho diré així amablement, el tràmit de la
interpelAlació, jo tenc tot el dret del món de posar tots els punts
que cregui pertinents en aquesta moció. Ho faig simplement
perquè mitjançant el vot s’aflori l’opinió respecte de tots els
punts, per això en té tants, en té crec que són 29. N’hagués
pogut posar més, però pensava que ja estava bé.

Vaig ser el més constructiu possible, vaig ser el més positiu
possible en la interpelAlació i vaig expressar de manera, crec que
correcta, tota la feina feta, el conseller mateix ho havia
manifestat diverses vegades, la feina que es proposava i dins
quins àmbits es proposava. Ho vaig fer mitjançant 43 preguntes,
unes més extenses que altres, però totes estrictament
relacionades amb el motiu d’aquella interpelAlació. De les 43
preguntes que vaig fer al conseller, he fet un resum, ho he
agrupat com he pogut per blocs i han resultat aquestes peticions
que estan expressades en aquesta moció. I començaré a
explicar-les breument. 

Vuit fan referència al Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa
i Formentera, en aquestes vuit hi ha una demanda i sempre que
hi ha diverses administracions implicades pos amb l’acord o el
consens de totes les administracions que hi puguin estar
implicades. Repetesc, hi ha el Centre d’interpretació de Ses
Salines de Formentera, on hi ha una petita discrepància sobre el
lloc on s’ha d’ubicar. Record que hi ha una entitat bancària que
paga la construcció del centre i l’adequa després per fer-lo
funcionar. Per tant, que es posin d’acord amb el Consell de
Formentera per fer aquest centre d’interpretació. 

Dic també que es continuï regulant el fondeig. És una
iniciativa que es va fer l’anterior legislatura i crec que és
important que es millori i si se’n poden posar més que se’n
posin. El fondeig de l’Estany del Peix és una cosa que es va
posar dins el Pla regulador d’usos i gestió del parc, que en
combinació amb els usuaris de l’estany es reguli el seu fondeig,
es torni a fer sal o escata de sal dins Ses Salines, se senyalitzi el
parc, vaig posar en evidència que de les 400 senyals, només n’hi
ha havia 47 instalAlades, per a l’estiu que ve evidentment. I que
s’iniciï el soterrament de les esteses elèctriques d’Eivissa i
Formentera. Això també ho mana el Pla de regulació d’usos i
gestió. Si a Formentera, en principi, es creu que funciona la
regulació del trànsit en l’àmbit terrestre, que s’apliqui a Eivissa
tal com va manifestar el conseller que tenia intenció de fer-ho.
També que es recuperi el circuit hídric, amb un mandat que es
va fer al Ministeri de Medi Ambient. Aquests vuit punts són els
que fan referència al parc natural.
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Set punts referents a residus. Els residus és un tema
important, faig la petició que es faci un conveni, igual que tenen
altres regions d’Espanya, com Ceuta mateix, on es financiï el
cànon de transport i la gestió del trasllat dels residus de la
menor de les Pitiüses a Eivissa, tal com tenen altres ciutats com
Ceuta i que ja he mencionat abans. No ens val, no ens basta
l’ordre ministerial que surt cada any allà on només es paguen el
transport marítim a Eivissa, deixa una part importantíssima,
aquests 150 euros aproximadament, sense cobrir. També insta
el Govern balear per si pot trobar més finançament que financiï
conjuntament les deixalleries d’Eivissa i la de Formentera. Crec
que hi ha alguns temes on els diputats d’Eivissa no tendran més
remei que votar que sí perquè és evident que es demana
finançament per executar obres importants en medi ambient
també a l’illa d’Eivissa; que es clausuri l’abocador de
Formentera, en principi la planta de transferència funciona, hi
havia un pla per clausurar-lo i que també el Consell de
Formentera també ajudi a clausurar aquest abocador.
Posteriorment, contest a una pregunta que se’m va fer, que es
faci el CARD (Centre de Reciclatge de Vehicles). No es pot fer
una cosa abans que l’altra, es va trobar un terreny, es va fer un
projecte i crec que tot està llest perquè s’iniciï la construcció
d’aquest centre.

I un tema important, va sortir el tema del protocol que
s’havia firmat per finançar el Pla de residus, allò que no
finançava Europa. Per tant, simplement es demana que es faci
complir aquest protocol de dues maneres: que es pagui la
primera anualitat d’allò que mana el protocol, s’hauria d’haver
fet efectiva el primer trimestre del 2008 i es faci el conveni que
manava fer en 6 mesos des de la firma d’aquest protocol.
Només això, jo crec que és important que tant el president del
Consell d’Eivissa, com el de Formentera tenguin clar quines
xifres es manegen per poder calcular els cànons que pagaran els
usuaris. Vull fer un incís sobre això, els cànons actuals estan
calculats en funció que això es rebi a Eivissa i a Formentera, no
vol dir que si rep això el cànon baixi, mentida, el cànon actual
està calculat en funció que això es rebrà. Per tant, una
puntualització que he vist en algun medi de comunicació i era
errònia. El mateix conseller va dir el 2007 que faria un Pla
director de residus perillosos, instar que el faci perquè és
important i la recollida d’aquests residus és bastant deficient.

Quant a depuradores, la interpelAlació va tenir un efecte molt
positiu i colAlateral, va fer aflorar una negociació ultrasecreta del
tema de la depuradora de Vila, benvingut sigui. Tots sabem allà
on possiblement s’ubicarà, estic content, a nosaltres se’ns va dir
que era impossible i vaig dir per què, allà mateix on es té pensat
ubicar-la. Estic content que es fes aflorar aquesta negociació i
bé, ja sabem on possiblement hi ha més possibilitats que
s’ubiqui aquesta depuradora. També hi ha una petició perquè es
continuïn fent obres a la depuradora de Santa Eulàlia. Hi ha el
tema de les pedreres. Ja sé que hi ha una llei del 2001 que
transfereix el tema de les pedreres al Consell d’Eivissa i
Formentera. Però és evident que això ha de tenir un consens de
les conselleries d’Indústria i de Medi Ambient del Govern
balear.

També hi ha dos punts que fan referència a finques
públiques, la zona del Cap que es faci una segona fase. La
primera fase jo crec que està enllestida, però s’ha de fer molta
més feina en aquesta finca, no dic una segona fase, dic un parell
de fases més perquè la gent pugui aprofitar al cent per cent
aquesta finca important a l’illa. Després el mateix conseller ho
va dir, s’estan acabant les obres de Can Marroig. Per tant, reiter
que s’acabin i que es doni un ús important a aquesta finca, crec
que impressionant dins l’illa de Formentera.

Tema de delimitació. Ja sé que no és un tema directament
del Govern, però és un tema on el Govern hi pot fer moltíssima
força, és un tema més que recurrent, no em cansaré de repetir-ho
aquí ni allà on faci falta, que es faci una delimitació alternativa
i justa. I després un tema que afecta el dia a dia, em vaig
entrevistar amb el delegat de Costes de Balears i pregaria al
Govern que li fes entendre que mentre aquest tema no se
solucioni, deixés que els propietaris afectats per la delimitació
de costes puguin mantenir i reformar els seus negocis, que és el
seu pa de cada dia i amb allò que honestament s’intenten
defensar.

Després hi ha un apartat de temes més diversos, traspàs de
caça als consells insulars. No pos data, som conscient d’això.
Per tant, és un tema que deix obert.

Del conveni del Centre d’interpretació dels Amunts, d’una
tanqueta per a l’Ibanat a Formentera, ha estat moltes vegades
reclamada perquè els bombers amb els seus camions de vegades
els resulta impossible anar a certs llocs. I també, si es clausura
l’abocador, que es faci una instalAlació lúdica esportiva com un
camp de tir a l’abocador. Aquest tema també es va plantejar
dins el PTI i estan, en principi, tots els tràmits de medi ambient
i urbanístics fets.

I un tema que va treure el conseller, el tema del Port de Sant
Antoni. Li faig tres matisos, actuï en consens amb l’Ajuntament
de Sant Antoni. Jo a tots els punts que li he posat a la moció
sempre pos que quan hi ha diverses administracions implicades
ho faci en consens amb aquella administració i amb aquesta
també. Faci actuacions en el Port de Sant Antoni en consens
amb l’Ajuntament de Sant Antoni. Ells coneixen millor que
ningú la situació del port i podran perfeccionar la solució que
vostè proposi. Que es redacti també el Pla d’ordenació de la
badia de Sant Antoni, també amb el consens de l’ajuntament. I
una darrera petició, que s’acabi la segona fase de la (...) de les
Fonts.

N’hagués pogut posar més, jo crec que ja està bé. Si els
partits que ara intervindran en volen proposar més, estic obert
a posar-hi més esmenes d’addicció perquè crec que el medi
ambient ens afecta a tots.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Passam ara al torn de fixació de
posició. Té la paraula en nom del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina el Sr. Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, Sr.
Mayans, vostè és conscient que fa una moció amb una
multiplicitat de punts, molt diversos i és difícil tractar-los tots
amb una intervenció curta, com la present. Li anunciaré en
primer terme i per clarificar la postura del nostre grup
parlamentari, que votarem negativament i en contra de la seva
moció, bàsicament per dos motius essencials. Primer de tot
perquè consideram que el Govern ja està fent la majoria de les
coses que vostè proposa. I en segon terme perquè hi ha coses
que vostè insta que les faci el Govern i consideram que no són
de la seva competència, corresponen a altres administracions
públiques. Aquests són els dos arguments bàsics pels quals no
podem donar suport a tots els punts que vostè ha enumerat a la
seva moció.

Bé, en relació amb els temes concrets, començarem pel tema
de les depuradores. Vostè sap que aquest govern i la Conselleria
de Medi Ambient d’aquest govern tenen un compromís molt
clar i contundent sobre el tema de les aigües residuals a l’illa
d’Eivissa, estan desenvolupant una feina i una tasca molt més
forta de la que es va fer la legislatura passada. Vostè sap que hi
ha licitades i adjudicades l’ampliació de la depuradora de la
Platja d'en Bossa, Sant Antoni, hi ha en marxa la remodelació
de la depuradora de Vila. I aquestes són les prioritats marcades
i explicades per la conselleria en matèria d’aigües residuals.
Vostè vol que es vagi molt més enllà, bé, li hem de demanar un
poc de calma. Crec que aquesta tasca és positiva, però
lògicament no tot es pot fer en molt poc temps. Per tant, se va
considerar aquestes eren les prioritats que s’havien de fer.

En relació amb Ses Salines, creació d’un centre
d’interpretació i recepció. Vostè sap que en el Pla de regulació
i usos de gestió de Ses Salines hi ha previst la creació d’aquest
centre. Per tant, les exigències del Consell de Formentera
s’hauran d’adaptar a les exigències que marca aquest pla, tenint
en compte que les obres de Can Marroig aviat estaran
finalitzades i que s’han invertit molts de doblers per a aquesta
ubicació. Entendrà per tant, que amb els pressuposts que maneja
el Govern no es poden permetre segons quines noves
actuacions.

En relació amb el fondeig en el parc natural. És un
compromís assolit pel Govern, en el marc de la protecció d’un
hàbitat prioritari de la Directiva europea d’hàbitats de posidònia
oceànica. Aquesta regulació es va plasmar, vostè ho sap, en el
Decret 132/2005, que marca com funcionarà el fondeig en
aquest àmbit de les zones LIC, incloses dins aquest pla. Per tant,
en relació amb e fondeig el que es fa és aplicar directament
aquest decret i evidentment és una regulació jurídica d’obligat
compliment. En relació amb el fondeig de l’Estany del Peix es
troba també regulat a l’article 117 del pla, dins les zones de
fondeig lliure condicionat. El mateix article també insta les
administracions competents a redactar un projecte més específic
de regulació de fondeigs, en colAlaboració amb els usuaris. La
Conselleria de Medi Ambient és una de les administracions
competents per donar compliment a aquest article i, segons ens
consta, va iniciar un estudi sobre les especials poblacions (...) de
l’Estany del Peix, que en el seu moment provocarà la redacció
d’una memòria ambiental del pla que es varen predeterminar
aquests fondeigs. Per tant, també es fa una tasca en relació amb
la proposta que vostè fa de fondeig a l’Estany del Peix.

En relació al punt quart, ens trobam davant dos temes
diferents. Per un costat la producció de sal i per una altra les
algues farmacèutiques. Producció de sal, les Salines de
Formentera no es troben en aquest moment en producció, com
bé sap vostè, a més a més es troben dins un espai natural i també
dins Xarxa Natura 2000. Això implica dues normatives a
complir, posar en funcionament Ses Salines ha de ser
compatible amb aquestes dues normatives. Quan es prova de
tornar a posar en funcionament és des de l’òptica de l’explotació
tradicional i amb el manteniment dels mètodes tradicionals,
efectuant les reparacions també de forma tradicional, en cap cas
iniciar una explotació salinera que pugui fer impossible la
conservació de les característiques ecològiques d’aquest espai
i els hàbitats presents. En previsió d’aquesta situació, el Pla
preveu la recuperació de l’activitat salinera, però a l’empara del
Museu Etnològic. Clarament el Pla en les seves línies d’actuació
inclou la recuperació dels ambients i hàbitats humits, propis de
les explotacions tradicionals de sal i la seva potenciació
ecològica, adaptant-se a l’ús públic i de similar en el nivell
museístic el seu funcionament original.

Quant a la legislació de la Xarxa Natura 2000, abans
d’iniciar qualsevol projecte de l’activitat salinera, s’hauran
d’avaluar les repercussions sobre hàbitats i espècies que figurin
en el formulari oficial de designació d’aquest indret i la
Conselleria de Medi Ambient haurà d’assegurar que realment
no té repercussions. Per tant, hi ha tota una tasca per garantir-ho
que ha de dur a terme la conselleria.

Sobre el tema de producció d’algues, una cosa és potenciar
les algues presents als estanys de Formentera i una altra és
introduir algues importades d’altres salines, més productives o
amb característiques desitjables. En el primer cas, s’hauria
d’avaluar com aquesta utilització industrial d’una espècie pot
influir en l’equilibri de l’ecosistema. I en el segon cas és la
introducció d’una espècie a un ecosistema que ha evolucionat de
forma aïllada, desenvolupant unes característiques particulars
que podrien posar en risc. Per tant, l’estudi s’hauria de fer més
complet i contenir aquest punt que vostè proposa i que podria
posar en risc aquest espai i el seu equilibri.

Referent al punt 5. En el ritme en què es desenvolupa la
instalAlació, ben segur, llevat de circumstàncies excepcionals, la
instalAlació estarà finalitzada abans de la propera temporada
turística. Per tant, s'acomplirà el que vostè demana.

En relació amb els residus generats a Formentera. Aquests
residus es traslladen a Eivissa, on són dipositats a un abocador,
Ca na Putxa. Per tant, no són valoritzats i és criteri de l’Estat
que no compleixen allò que disposa la normativa. Segons ens
consta, per gestionar directes de la conselleria, s’han imputat al
règim de subvencions les despeses de transport dels residus de
Formentera a Eivissa dels exercicis 2006 i en aquests moments
del 2007. La pregunta és com s’ha aconseguit licitar i adjudicar
el servei de gestió i transport de residus de Formentera sense
una partida pressupostària on imputar les despeses derivades
d’aquest contracte? Dit d’una altra manera, com pensaven pagar
els anteriors responsables del Consell d’Eivissa i Formentera
aquest compromís contractual?
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Molts dubtes ens genera tota la gestió que es va fer dels
residus, vostè ha dit i així ho va manifestar el conseller a la
interpelAlació, tots els compromisos que té la conselleria actual
en aquesta matèria de residus i, per tant, ens hi remetem per a la
contestació de les altres qüestions que vostè planteja.

En definitiva, li reiter que la majoria de les coses ja les està
fent la conselleria i altres que vostè planteja no són de la seva
competència. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens trobam, Sr. Mayans, davant
d’una moció d’una trentena de punts, jo crec que hi ha una
consideració inicial que és una reflexió sobre si això és un abús
de la figura de la moció. Tenint en compte que la figura de la
moció ens permet intervenir durant deu minuts, tractar en aquest
temps una trentena de punts ens deixa dedicar 20 segons a cada
un dels punts, i crec que és un temps insuficient per fer un debat
acurat de cada punt. Per tant, l’únic vot possible a aquesta
moció és un vot global, un vot de conjunt perquè si haguéssim
d’entrar en temps a anunciar vots a favor, vots en contra,
argumentar-los i proposar possibles transaccions amb altres
punts, jo crec que el temps de les intervencions ja ens hauria
passat. Per tant, l’únic que farem serà un vot de conjunt que és
l’única cosa possible fer davant d’una moció d’una trentena de
punts.

Dit això, també li diria que moltes de les coses que se’ns
proposen amb aquesta moció són coses de sentit comú i que a
més coincideixen amb allò que vàrem anunciar a l’anterior
intervenció en el debat de la interpelAlació. Per exemple,
aquelles que fan referència als espais naturals, que és un dels
temes en què jo vaig centrar la meva intervenció en el debat
anterior. Jo crec que hi ha qüestions, com acabar les
senyalitzacions, regular els fondeigs, intentar al màxim el
soterrament de les línies elèctriques dins l’àmbit del parc
natural, regular el trànsit en els espais naturals, recuperar el
circuit hídric de Ses Salines de Formentera, continuar les obres
de la finca de Son Marroig, obrir el centre d’interpretació dels
Amunts a Sant Joan, encara que aquest no sigui un parc natural,
però també és un espai natural d’interès; totes aquestes són
qüestions, com dic, en principi, en sentit general i sense entrar
en el detall, assenyades i de sentit comú. Són coses que ens
preocupen, ja ho vàrem dir en el debat anterior i són coses sobre
les quals estarem vigilants. Són coses totes elles, preses en
conjunt, en les quals el Govern hi està fent feina i la feina que
hi està fent el Govern mereix la nostra confiança. 

Per tant, nosaltres de moment preferim mantenir la
confiança, estar vigilants, més que aprovar mocions instant el
Govern perquè faci allò que entenem ja està fent. Hi ha altres
mesures que aquí es proposen que ja ens susciten més dubtes, el
tema que ja s’hi ha referit el portaveu anterior, el tema de
recuperar l’activitat salinera, el tema de producció d’algues per
a la seva comercialització. Són temes que òbviament s’han
d’estudiar, però que mitjançant una moció de 30 punts jo no
crec que ens puguem posicionar en concret sobre temes que
susciten més dubtes i susciten un estudi més profund.

El tema de la ubicació del Centre d’interpretació a Son
Marroig, el tema del Centre d’interpretació del Parc de Ses
Salines de Formentera, no crec que sigui oportú que el
Parlament insti el Govern a aprovar aquella ubicació del Centre
d’interpretació que digui el consell. Com tampoc no seria oportú
que nosaltres aprovàssim instar el consell a aprovar allò que
digui la conselleria. El que han de fer les dues administracions
és posar-se d’acord. En aquest sentit nosaltres també
continuarem vigilant les passes que es facin. La qüestió del
camp de tir a Formentera també crec que entraria dins el capítol
d’allò que ens suscita més dubtes.

Després hi ha altres actuacions que nosaltres entenem que no
corresponen al Govern, o que no correspon el principal de
l’actuació del Govern. És el tema de la clausura de l’abocador,
el tema del finançament de les deixalleries, el mateix Pla de
residus d’Eivissa i Formentera ja estableix quin percentatge de
finançament de les deixalleries correspon al Govern, i el
Govern, no en tenim cap dubte, com no pot ser d’altra manera,
complirà amb el percentatge del finançament que li toqui
d’aquestes deixalleries. Igualment que el Centre de
Descontaminació de Vehicles, el consell ja ha manifestat la seva
intenció a aquest respecte. Si hi ha peticions del Consell de
finançament cap el Govern, de moment sembla que no ha
arribat, el Govern ja els estudiarà i donarà les respostes que
estiguin dins les seves possibilitats. En general tot allò que fa
referència a residus, el Govern complirà amb aquells
compromisos que estableix el Pla de residus.

Respecte del Pla de pedreres d’Eivissa i Formentera.
Nosaltres entenem que el Govern ha de donar el vistiplau, ha de
colAlaborar, ha d’ajudar, però la seva moció insta el Govern a
redactar-lo, nosaltres entenem que la responsabilitat de la
redacció amb la normativa actual és dels consells, en aquest cas
són els dos consells insulars, el d’Eivissa i el de Formentera els
que han redactar aquest Pla de pedreres i la Conselleria
d’Indústria hi ha d’aportar tota la seva ajuda.

Hi ha un dels punts que curiosament no fa referència a una
qüestió específica d’Eivissa i Formentera, sinó de l’àmbit de les
Illes Balears, i és l’elaboració d’un Pla de residus perillosos.
Nosaltres pensam que s’ha de fer, estam d’acord que s’ha de fer,
per cert, no només el Govern anterior no el va fer, sinó que no
va tenir ajuda del Ministeri de Medi Ambient, quan el ministre
de Medi Ambient era mallorquí. En qualsevol cas, el Govern
actual hi fa feina, està pendent també d’un Pla nacional integral
de residus. S’hi està treballant i, per tant, continuarem insistint
perquè aquest Pla de residus perillosos hi sigui.
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La depuradora de Vila és un tema recurrent en aquest
parlament. Finalment sembla que hi ha uns terrenys, per tant ens
hem de felicitar, i sobretot ens hem de felicitar que a diferència
de la proposta anterior, a la qual sembla que el Partit Popular
repetidament en aquest parlament donava suport, són uns
terrenys a una zona ambientalment més adequada que a la
proposta anterior.

Respecte de la delimitació de la costa a Formentera.
Compartim que aquesta és una tasca necessària, però també en
aquesta qüestió vàrem tenir un ministre de Medi Ambient a
Madrid mallorquí, i no va avançar en absolut. Nosaltres pensam
que el Ministeri de Medi Ambient ha de fer aquesta feina. Ara
nosaltres no som partidaris de posicionar-nos-hi sense conèixer
quina és la proposta que vendrà del ministeri i menys encara
som partidaris de posicionar-nos-hi amb un plantejament
genèric com el que es proposa en aquesta moció.

En les transferències de caça s’està fent feina, no només pel
que fa al Consell d’Eivissa i al Consell de Formentera, sinó el
conjunt dels consells.

Respecte de les actuacions en el Port de Sant Antoni, la seva
moció insisteix que les actuacions que s’hi facin, s'hi facin amb
participació i diàleg amb l’ajuntament. Nosaltres pensam que
aquesta participació i aquest diàleg amb l’Ajuntament de Sant
Antoni és el que diu la normativa i, per tant, no dubtam que
aquesta és la intenció i aquest és el plantejament del Govern.

No sé si he tocat tots els punts, perquè efectivament amb
aquesta mitjana de 20 segons per punt que tenia és gairebé
impossible. Però en qualsevol cas li faríem una demanda i és
que la propera moció que faci sobre aquesta qüestió, o sobre una
altra, la faci de tres o quatre punts, si vol de mitja dotzena, que
és una mica l’estàndard de les mocions en aquesta casa i ho
podrem debatre amb més deteniment. Podrem votar a favor
d’allò que puguem compartir, podrem transaccionar allò que
sigui necessari. En aquest cas haurem de donar un vot negatiu
global a una moció que té coses que compartim, té coses que
compartim a mitges, té coses que ens provoquen dubtes, té
coses que equivalen instar el Govern a allò que de totes maneres
ja està fent. I té coses que donen al Govern tota la
responsabilitat sobre tasques que només li corresponen a mitges
o que corresponen a altres institucions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Mayans, recordarà vostè que ara
fa dues setmanes, en la seva intervenció amb motiu de la
interpelAlació, jo li vaig fer en to de broma, li vaig comentar una
cosa sobre la seva independència, el vaig felicitar perquè havia
aconseguit presentar una interpelAlació i el Grup Popular l’havia
deixat. No sé si vostè en aquell moment, o posteriorment quan
preparava la moció se’n va recordar d’això i va assumir que
realment és el diputat número 29 del Grup Popular fins al punt
que en la seva presentació vostè mateix ho fa com a Grup

Parlamentari Popular, si bé és cert que després ho ha rectificat,
però tal vegada en aquell moment el subconscient el va trair i
realment allò que jo vaig dir en to de broma, tal vegada no és
broma. És igual, en realitat les seves propostes i les que fa el
Grup Popular són les mateixes.

Passem a la moció, Sr. Mayans, 29 punts a una moció, sense
cap dubte és la més extensa des que jo som diputat, li puc
assegurar que en cap cas no havia vist una moció amb 29 punts.
I evidentment com han dit els companys que m’han precedit, és
impossible entrar un a un, a tots i cada un dels punts de la
proposta. Però no només és impossible per una qüestió
bàsicament de temps, sinó que a més jo en el meu cas crec que
resulta innecessari. Els portaveus que m’han precedit han
intentat i a les seves intervencions sí han analitzat algun dels
temes, però en qualsevol cas jo li diré una cosa, Sr. Mayans, de
la moció que avui ens proposa vostè a la seva intervenció amb
la interpelAlació no hi ha ni una sola diferència, i vostè mateix
ho ha reconegut quan ha pujat aquí; el mateix que va expressar
com a preguntes al Sr. Conseller durant la interpelAlació, ho ha
traslladat a punts de proposta d’acord a la seva moció,
exactament el mateix. 

Per tant, el que farem serà una valoració conjunta de la
interpelAlació i de la moció perquè, com li dic, no hi va haver ni
una sola diferència. I a més a més no sols això, sinó que
entenem que bona part d’aquestes, a pesar que vostè digui que
no, a la intervenció del Sr. Conseller, a la interpelAlació, sí li
varen ser contestades i li va dir què pensava o que feia el
Govern en moltes d’aquestes coses que vostè avui proposa.

29 punts que el que sí tenc clar que fan és que posa en
evidència el seu desconeixement de la realitat o no voler veure
quina és la realitat, que no sé què seria pitjor, i això li provoca
a la seva proposta una clara falta de coherència política. Però
clar, quina coherència es pot demanar o es pot esperar de qui
quan, en el meu cas jo li vaig criticar fa dues setmanes la seva
poca preocupació mediambiental de la passada legislatura, tot
i ser vostè el conseller d’aquesta àrea en el Consell d’Eivissa i
Formentera? I l’únic que vaig obtenir com a argument a la seva
resposta va ser que vostè no recordava cap interpelAlació meva
a la passada legislatura en matèria de medi ambient i per tant
això volia dir o equival que vostè ho va fer tot molt bé. Jo crec
que vostè és conscient que va fer aquesta afirmació quan sabia
que jo no tenia torn de rèplica, però bé, ara li recordaré només
que vostè sap perfectament que en aquella passada legislatura
en el consell eren altres companys els que portaven els temes de
medi ambient i per tant difícilment jo li havia de fer cap
interpelAlació; ara bé, si té dubtes sobre si la meva preocupació
en matèria de medi ambient és alta o és baixa, potser tal vegada
qualque ex conseller del passat govern, que sí va ser objecte
d’interpelAlacions per part meva, li podrà explicar fins on
arribava la meva preocupació en matèria de medi ambient.
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Però no va ser vostè l’únic que va posar o que va criticar la
meva intervenció a la interpelAlació, també ho va fer el portaveu
del Grup Popular, amb un intent, des del meu punt de vista, clar
de ridiculitzar la meva intervenció dient, i ho va fer en castellà,
que ho feia com a escudero, crec que ho va dir així i que ho
necessitava el Sr. Conseller, i que a més aquesta funció
d’escudero, així ho va dir, era la meva vocació. Jo tal vegada a
l’ex conseller li diria només una cosa, si ell, en el moment que
era conseller, hagués tengut escuderos fidels i no corruptes,
potser avui no hauria de donar explicacions sobre tot allò que
diu que desconeix.

Però tornem a la moció, que és el que ens interessa. Jo li
deia que era incoherent i efectivament és quasi tan incoherent
com extensa, i li diré una cosa: si realment vostè, com a diputat,
creu que aquestes 28 coses que vostè relaciona, aquestes 29
coses que vostè relaciona en aquesta moció, són temes que estan
en matèria de medi ambient per fer a Eivissa i Formentera i són
urgent, la pregunta que immediatament em ve al cap no és més
que una: què va fer en aquesta matèria, en aquesta àrea durant
quatre anys el passat govern del Partit Popular al qual vostè
donava suport, Sr. Mayans?

Crec que és una clara prova d’incoherència el que li dic,
però si no n’hi ha prou també li diré una altra cosa: la seva
moció és un recull, un llistat de propostes i de qüestions que
aquest govern, majoritàriament, té en marxa i les hi té no com
a conseqüència de la seva interpelAlació, ni de la seva proposta,
les hi té perquè moltes d’elles no són més que el recordatori
d’allò que està obligat a complir perquè la diversa normativa en
matèria de medi ambient obliga el Govern a fer-ho així i, si no
m’equivoc, aquest govern, al contrari potser del que feia
l’anterior, presumeix d’acomplir la legalitat i per això no té més
remei que bona part dels punts que vostè proposa ja tenir-los en
marxa, perquè, a més, és obligat a fer-ho.

Però dit tot això, no voldria acabar sense fer referència a dos
o tres punts concrets i puntuals de la seva intervenció i quan dic
intervenció no vull dir només de la moció, perquè repeteix que
ha dit el mateix avui que fa dues setmanes. Però miri, en el tema
de parcs naturals, Sr. Mayans, què reclama ara en aquest tema
de protecció d’espais, què reclama ara quan el govern dels seus,
de la passada legislatura el que feia no era protegir sinó més
aviat tot el contrari, desprotegir i suprimir tots aquests espais
que li va ser possible? I ara ve vostè i 8 dels 29 punts són en
matèria de prevenció i protecció i millora d’espais com parc
natural. Per cert, cap dels punts no diu res de la possibilitat de
en qualque moment i per qualque forma recuperar aquell espais
i aquell parc natural que vostès deixaren més que un parc
natural un parc infantil a Eivissa, que és el de Cala d’Hort, però
bé, és una incoherència més.

Tema de pedreres, Sr. Mayans. Insisteix, insisteix vostè que
el govern redacti un pla de pedreres; crec recordar que el Sr.
Conseller li va dir ben clar a la seva intervenció de la
interpelAlació que el 2001 aquesta competència va ser transferida
als consells. I per cert, del 2003 al 2007, essent vostè conseller
d’aquesta àrea a Eivissa i Formentera i essent, per tant, la seva
responsabilitat, no va fer res sobre aquest tema. Bé, més aviat si
qualque cosa va fer relacionada amb la pedrera no va ser molt
positiu, que va ser permetre que les terres de les autovies, que
havien d’anar i hi havia el compromís de fer-ho així, a recuperar
pedreres inactives, no es fes així, amb el seu consentiment, i

vostè va permetre que en lloc d’això una empresa privada ho
aprofitàs en benefici, com dic, privat.

Però anem a un altre, Port de Sant Antoni. Ara fa una sèrie
de propostes, crec que el poc que seria acceptable de les seves
propostes és que en la mesura del possible s’han de fer en
colAlaboració i amb diàleg amb l’administració local
corresponent, en aquest cas amb l’ajuntament, però jo només li
recordaré una cosa: jo mateix vaig presentar la passada
legislatura un parell de propostes entorn de la reordenació dels
serveis i dels usos del Port de Sant Antoni, resposta que vaig
obtenir: bé, jo ho estam fent, encara està, és un pla que està molt
avançat. Tot era fals, tot era mentida, fins al punt que avui vostè
s’ha vist obligat a reflectir-ho a part d’aquests 29 punts.

I tema de depuradores. Miri, crec que seria interessant deixar
de manipular; vostè sap perfectament, i se li ha explicat per
activa i per passiva, que el fet d’haver alterat la prohibició
d’execució de manteniment de la Platja d'en Bossa i de Santa
Eulària ve motivat per qüestions purament tècniques; els estudis
tècnics varen dir molt clarament que la que estava en pitjor
situació i per tant la que necessitava una intervenció més urgent
era la de Platja d'en Bossa, la de Sant Jordi en concret, i així
s’ha fet i així se li ha explicat, però vostè segueix posant en
dubte algunes coses i segueix reclamant Santa Eulària. Santa
Eulària també se li ha explicat, si vostè ho vol saber ho sabrà
que correspon o està previst en els projectes del 2009 i esperem
que així sigui.

La de Vila, potser la més polèmica, però també estic segur
que és la gran estafa del passat ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, vaig acabant. ... de la passada legislatura. Només trenta
segons, Sra. Presidenta, per dir que si tengués temps podria
parlar, ja li he dit, extensament de qui va incomplir i qui va
bloquejar; vostès diuen que per part del govern s’ha incomplert
un acord i jo li recordaré que els primers que incompliren va ser
el Partit Popular, qui no va acceptar una proposta tècnica d’un
solar a Santa Eulària, el seu alcalde del PP en aquell moment,
amb el suport del Govern també del Partit Popular, varen
impedir que s’executàs allà i varen provocar la situació actual.
Esper que es resoldrà en breu, però no donin culpes a aquells
que no en tenen.

I per acabar, només una petita referència al tema de la
delimitació de Formentera ...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, ha d’acabar.

EL SR. BONED I ROIG:

Quinze segons, Sra. Presidenta. Només per demanar-li al Sr.
Diputat una cosa: ell, que normalment diu i presumeix de
presentar-se com l’únic representant de Formentera com a
diputat, només li demanaré una cosa: serietat ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, acabi.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sra. Presidenta. ... serietat i que en lloc de fer crítica fàcil
i de vegades partidista, es posi al costat del Govern, es posi al
costat del conseller, perquè ...

(Tall de veu per tancament del micròfon)

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Partit Popular o el Grup Popular
vol manifestar el suport a aquesta moció, conseqüència de la
interpelAlació en la qual s’inclou una extensa relació de
propostes, 29, que he de dir que, a diferència de la resta de
grups, no només a aquest no li preocupen, sinó que valora que
és un esforç de feina i que és un esforç del Sr. Mayans, del
senyor diputat, per poder dur endavant propostes, plantejaments
per a Eivissa i per a Formentera. I he de dir que totes, totes
aquestes 29 propostes són positives, o almenys ho reconeixem
així des del Grup Popular; no veim cap postura, cap
plantejament negatiu, el contrari, fent propostes de cara que es
millorin les condicions del medi ambient a Eivissa i a
Formentera.

És evident que es poden debatre agrupades, jo faria tres
reflexions o quatre sobre el grup important de propostes. Miri,
hi ha una qüestió a la qual ja li manifest el suport, en concret,
sobre el pla de pedreres. Efectivament, el pla de pedreres
redactar-lo és competència dels consells insulars, però la
competència de mines continua essent del Govern de les Illes
Balears, per tant dir o demanar que el pla de pedreres d’Eivissa
es faci en consens amb el Govern crec que és una qüestió
positiva i no és un error, el contrari, és una bona cosa.

I és més, crec que si les excuses per dir que no a certes
propostes és la mala redacció, estic convençut que aquí hi ha
diputats que tenen bona ploma i que podran redactar-les molt
millor, però que no canviaran la finalitat ni l’objectiu que és el
que en el fons importa.

També crec que val la pena repassar alguns assumptes i he
de dir que si parlam de depuradores, que crec que la virtualitat
que va tenir la interpelAlació del dia 23 de setembre feta pel
senyor conseller, el senyor diputat, va ser sacsejar una miqueta
aquest expedient, gràcies possiblement a l’amable requeriment
del Sr. Conseller de Medi Ambient a l’Ajuntament de Vila que
cercassin lloc; a què després, deu dies després d’aquesta
interpelAlació el Sr. Conseller visitàs Eivissa, cosa que ja està bé,
i digués també a l’Ajuntament de Vila que havien de canviar el
sistema de clavegueram, gràcies a això també el president del
Consell d’Eivissa va anunciar i va sortir que anunciava la
compra d’un espai important a Sa Coma per construir-hi la
depuradora de Vila. Ja ens va bé, si tothom hi està d’acord no hi
absolutament cap problema.

Només hi ha un problema o una qüestió, que és l’econòmica,
el Consell ofereix 18 milions d’euros, el Govern de Madrid en
demana 30. I jo vull aprofitar per recordar un compromís, un
vell compromís del Govern de les Illes Balears a l’anterior
legislatura i era que el Govern de les Illes Balears adquiriria els
terrenys on s’havia d’instalAlar la depuradora de Vila. En el seu
moment ja es va fer i després no es va arribar a l’acord, com ja
he dit, no s’ha volgut respectar el conveni que es va fer, però ara
crec que el Govern podria acudir en ajuda del Consell Insular
d’Eivissa i si no compra íntegrament el terreny de Sa Coma,
almanco pagar la diferència de manera que el Consell pugui
adquirir-ho, i per això m’atreveix a presentar una esmena in
voce al Sr. Mayans, al punt 16, on podríem afegir que, a part
que “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, el Consell d’Eivissa i l’Ajuntament de Vila que en
el termini de tres mesos resolguin el problema de disponibilitat
dels terrenys on s’ha de construir la depuradora de Vila”, digui
a la vegada que “s’insta el Govern de les Illes Balears a adquirir
o a finançar la compra d’aquests terrenys”.

També crec que val la pena recordar que vàrem parlar sobre
el Port de Sant Antoni i les propostes que fa el Sr. Mayans del
Port de Sant Antoni recullen una realitat i és que avui
l’Ajuntament de Sant Antoni no està d’acord amb les obres que
vol fer la Conselleria de Medi Ambient al Port de Sant Antoni.
I jo crec que és important que aquest tipus d’obres, que la
planificació que s’ha de fer al port o el passeig marítim que
queda per fer es faci d’acord amb l’ajuntament, que ho faci la
Conselleria de Medi Ambient però que ho faci d’acord amb
l’ajuntament. I així hi ha exemples, fins ara, que la conselleria
ha arribat a acords amb ajuntaments i quan un ajuntament li ha
dit que no li agradava un projecte o que no volia un projecte,
l’ha retirat i ha esperat que l’ajuntament decidís, pens en
l’Ajuntament de Vila. Per tant, si la Conselleria de Medi
Ambient ha tengut tanta paciència amb l’Ajuntament de Vila, jo
només deman que a l’Ajuntament de Sant Antoni també se’l
respecti i quan li digui que el projecte és massa gros i quan li
diu que el projecte no s’ajusta i quan li diu que aquell projecta
allà no hi cap, també ho admeti i faci un projecte adequat al
poble i, sobretot, faci un projecte d’acord amb l’Ajuntament de
Sant Antoni, que és el que més importa.
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I res més, Sra. Presidenta, simplement reiterar el suport a
aquestes propostes, que a mi no em pareixen excessives, i a més
mantenir l’esmena in voce per si el Sr. Mayans considera oportú
incorporar-la.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Mayans? Té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Aprofitant un poc aquesta darrera
intervenció, contestaré un poc grup per grup. Al portaveu
d’Unió Mallorquina és evident que, com a Grup Mixt, tenc
poques ocasions de fer interpelAlacions i aprofit al màxim les
que pugui tenir. Una apreciació també li vull fer: el centre
d’interpretació que propòs hi ha entitats financeres o entitats
bancàries disposades a assumir la seva construcció i la seva
rehabilitació.

I referent al cànon de residus, també em faig la mateixa
pregunta: el 2001, quan es va aprovar el Pla director de residus,
per què no es va preveure amb quins doblers es finançaria? És
molt bona aquesta pregunta, és molt bona aquesta pregunta, amb
10.000 milions de pessetes, per tant m’agradaria saber, no li
podem fer ningú d’aquí perquè no és aquí, tal vegada és per
l’Institut Ramon Llull, però sí que m’agradaria saber com es
pensava finançar aquest pla de residus; s’havia de fer un
conveni, sis mesos després d’aquesta aprovació no es va fer,
però per això vaig haver de firmar el protocol que s’ha de
ratificar en un altre conveni i per això vaig haver d’arreglar tot
el que vàrem haver d’arreglar durant aquests anys de conseller
de Medi Ambient perquè això pogués ser efectiu.

També m’agradaria saber, si vostè diu que es vota que no a
tot el que pos a la moció i em diu perquè s’està fent o ho tenen
pensat fer; idò, perquè no se’m va explicar dia 23, el dia 23
quan vaig fer la interpelAlació se’m va explicar o contestar sobre
22 coses, 22 assumptes, de 14 no els havia preguntat res, jo no
havia preguntat res de la dessaladora a Eivissa ni del Port de
Sant Antoni, el canvi climàtic, de l’Agenda Local 21; per cert,
l’Agenda Local 21 es va trobar el Consell d’Eivissa un conveni
fet per coordinar totes les agendes d’Eivissa que se’l va trobar
fet (...). No vaig preguntar res de la neteja de platges, no vaig
preguntar res del PORN de Cala d’Hort, 14 temes que no vaig
preguntar i se’m va contestar a 14 temes. Val, perfecte, només
se’m varen contestar 8 coses de les 42 que jo havia preguntat,
per tant per què no es va explicar el dia 23? Jo ho he hagut de
posar a la moció, tal vegada si m’hagués contestat qualque cosa
algun punt menys hagués pogut tenir la moció.

Respecte del Sr. Llauger, em diu que voten que no perquè la
moció té molts punts; curiós aquest argument, molt curiós. I
llavors a la seva alAlocució li sobra un minut i mig o dos minuts
o no sé què, perquè diu que no té prou temps per dedicar-li, no
sé quant perquè no estava taronja, és molt curiós això. I em
voten que no perquè pos massa coses; idò presentaré 29 PNL,

proposicions no de llei en presentaré 29 i ja està, i votarà que sí,
no?

Tant de bo poguéssim conèixer la proposta de delimitació
que vostè diu que no pot pronunciar-s’hi, a mi també
m’agradaria conèixer-la perquè el ministeri, i en això em tendrà
sempre el conseller devora ell, encara no ens l’ha passada ni
tenim notícies que ens la passi.

I referent al Sr. Boned, li he de dir honestament i en to
amigable que m’ha decebut un poc, perquè si l’únic argument
que té a dir-me és que em vaig equivocar agafant una plantilla
a l’anterior legislatura per presentar aquesta moció i per això
vota que no, carai, esperava un poc més de vostè en aquest
debat. I és evident que repeteix allò de la interpelAlació, o no veu
el títol, moció derivada de la interpelAlació; home, crec que és
evident que una interpelAlació i la seva moció subsegüent ha
d’anar relacionat amb el que s’ha interpelAlat al conseller, si no
què aniríem a votar.

Crec que és important, Sr. Boned, que s’ho faci mirar, com
diuen vostès moltes vegades, perquè sí que és important que tot
el que es parli aquí no ens anem sempre pels cerros de Úbeda
i anem parlant d’altres coses.

I aprofitant que és aquí el conseller amb nosaltres, ell em va
demanar a la interpelAlació colAlaboració i propostes en positiu,
jo li demanaria també o li faria un prec: si jo hagués tengut la
informació quan tocava, tal vegada la interpelAlació i tal vegada
aquesta moció hagués estat més breu o més condensada, i li
explicaré per què; vostè té preguntes escrites del 20 de juny, del
4 de juliol, del 28 de juliol, no sé per què, aquí ja em perd, varen
entrar a la Conselleria de Presidència el 24 de setembre, un dia
després d’haver fet aquesta interpelAlació, curiós, curiós, les
varen enviar al Parlament el 25 de setembre i jo les vaig rebre
el 26. Si això ho hagués tengut jo abans de la interpelAlació, tal
vegada qualque punt no li hagués preguntat. Per tant, no és
normal que des del juny a quan passat la interpelAlació, just el
dia després jo rebi no, el Parlament o la Conselleria de
Presidència rebi la informació.

Jo tenc altres mecanismes per obtenir aquesta informació, tal
vegada els faci servir, però tal vegada ha de comparèixer vostè
vint vegades aquí o a la comissió de medi ambient o a la
comissió d’economia. Per tant, crec que no és normal i si vol
colAlaboració crec que ha de ser recíproca, jo li diré el que pens,
però vostè també m’ha de passar la documentació que em faci
falta quan li deman, crec que és la meva feina com a diputat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. No ha dit si accepta o no ...? L’accepta.
Bé, doncs, si vostè accepta l’esmena in voce del Partit Popular,
ara el que hem de fer és consultar els portaveus perquè per
acceptar-se i votar-se no hi ha d’haver cap grup que s’hi oposi.
Per tant, voldria escoltar els portaveus.
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S’hi oposen? Sí? Doncs, basta que un s’hi oposi i ja no es
pot votar.

Per tant, es vota la moció tal com ve presentada. Passam a
votar. Votam.

Sí, 28; no, 29; cap abstenció. Queda, per tant, rebutjada.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 8404/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
laboratori mòbil per tal d'analitzar les substàncies
estupefaents a Eivissa.

I passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de les proposicions no de llei i debatrem en
primer lloc la presentada pel Grup Popular, relativa al laboratori
mòbil per tal d’analitzar les substàncies estupefaents a Eivissa.

Qui em demana la paraula per defensar-la? El Sr. Jerez té la
paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Molt
breument, perquè crec que està perfectament explicada la
proposició no de llei a la iniciativa que hem presentat, duem
avui, amb caràcter d’urgència, aquesta iniciativa a aquesta
cambra per tal que sigui suportada de la forma més unànime
possible, i ho fem parlant altra vegada de justícia. Com saben
vostès els jutjats d’Eivissa i Formentera estan mancats d’una
sèrie de qüestions absolutament paleses, la seva infraestructura
no és bona, hi ha manca d’espai, l’edifici no està adaptat i
treballen a un edifici totalment obsolet. I a això hi afegim que
en època de pluges hi ha inundacions, el tema s’agreuja i molt.

I si aquesta situació no bastàs, ara ens trobam davant d’un
problema que més que relacionat amb un tema
d’infraestructures deficients es tracta d’un problema que
provoca un anormal funcionament de l’administració de justícia,
un cas, entenc jo, que pot provocar conseqüències imprevisibles,
però que pot ser susceptible de provocar unes situacions
veritablement irremeiables o situacions veritablement
irreversibles, i això és el que crec que hem d’evitar avui aquí;
hem de procurar que l’administració pública, que és la garant
dels drets de tots els ciutadans, no es converteixi en un ens
capaç de provocar perjudicis que no tenen cap reparació
possible, i precisament dic això perquè no seria la primera
vegada que la pròpia justícia provoca situacions injustes i
situacions indesitjables, situacions que no tenen remei i que
moltes vegades no tenen volta enrera.

Avui som aquí per evitar precisament això, per procurar
palAliar el que succeeix en els jutjats d’instrucció de l’illa
d’Eivissa. I com saben, senyores i senyors diputats, si no jo els
ho explicaré, hi ha un problema greu d’anàlisis de substàncies
estupefaents que són requisades a l’illa d’Eivissa; aquestes
substàncies que són preses en aquesta illa són remeses tot d’una
a Mallorca per tal que siguin analitzades, analitzada la seva
tipologia i analitzades les seves característiques. Aquestes
mostres d’aquestes substàncies van acompanyades d’un
funcionari i la documentació dels resultats de l’analítica arriba
pràcticament sempre tard als jutjats, a les dependències judicials
per tal de continuar amb el procediment.

El jutge degà del jutjat d’Eivissa ha posat de manifest
aquesta qüestió, ha elevat escrits al Tribunal Superior de Justícia
i s’ha queixat d’aquesta situació, perquè aquesta situació
precisament provoca una qüestió, al meu entendre, alarmant, de
vegades els jutges es veuen irremeiablement abocats a posar en
llibertat aquelles persones que han estat detingudes amb
substàncies estupefaents perquè superen el límit màxim que
poden estar empresonades en condició provisional.

Per tant, crec que és una proposició la que duem aquí
d’urgència, que està perfectament justificada i que hem d’evitar
que aquestes situacions es tornin repetir. Jo simplement els
trauré un retall de diari de dia 23 de setembre, el titular és el
següent: “En libertad una traficante de Sa Penya -Sa Penya és
un barri on és habitual el tràfic d’estupefaents- porque no se
analiza la droga incautada”. Jo crec que això ens ha de posar
a tots els pèls de punta, diu: “La sustancia tiene que analizarse
en Palma para que pueda celebrarse el juicio y ya han pasado
-i escoltin, senyors diputats-, ya han pasado tres meses desde
la detención”.

Senyors i senyores diputats, confiï que sigui aquesta
proposició no de llei ben rebuda per tots els grups parlamentaris,
crec que és un tema urgent, crec que s’hi ha de posar remei i per
tant la part dispositiva d’aquesta proposició té dos punts
clarament diferenciats: en primer lloc, reclamar allò que segueix
reclamant el jutge degà dels jutjats d’Eivissa, que no és altre que
un laboratori mòbil per palAliar aquestes circumstàncies, un
laboratori que sigui a les mateixes dependències judicials per tal
que aquelles anàlisis es puguin fer amb la màxima celeritat
possible.

I en segon lloc, i com a segon punt, que totes aquelles
mostres que en aquest moment són objecte d’analítica siguin
accelerades d’una forma extraordinària.

Aquest és el sentit i l’esperit de la nostra proposició no de
llei que avui duem a aquesta cambra. Confiï, i em reiter una
vegada més, que sigui suportada de forma unànime per tots els
diputats d’aquesta cambra, crec que hem d’evitar, com dic,
situacions indesitjables que són, com dic, susceptibles
d’agreujar determinades situacions. I li dic, aquesta proposició
no de llei, i ja ho he dit fora d’aquí, no té color polític, aquesta
proposició no de llei no mira el color polític de cada grup
parlamentari, aquesta proposició no de llei cerca una solució,
cerca trobar definitivament un remei a una cosa que consider
absolutament greu i confiï que això sigui tengut en compte per
la resta de grups parlamentaris.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. El Grup Parlamentari Socialista ha
presentat una esmena, que és la RGE núm. 8649 i per defensar-
la té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Jerez, en principi el que vull fer és un reconeixement a una
preocupació real que hi ha a l’illa d’Eivissa i per tant no pensi
que remetré sinó que miraré de donar arguments per defensar la
proposició transaccional que els hem realitzat. Estic segur que
vostè, com a diputat, però també per la seva pròpia professió,
com jo mateix, coneixem realment de què parlam, però em
permetrà aquí que faci una sèrie de consideracions prèvies.

Crec que és molt perillós de vegades caure en unes qüestions
territorials o localitzades i s’ha d’utilitzar com s’ha utilitzat en
una altre tema, com ha estat quan es parlava de la radioteràpia
a Eivissa; quan un servei es considera que no es dóna a una illa,
sigui la que sigui, i es dóna normalment a una altra i es
considera que (...). Per tant, en aquest cas, vull dir que està clar
i justificat parlar en termes territorials respecte d’una illa.

No és el cas, no és el cas i el problema és més complex. La
complexitat del problema la va recollir un mitjà de
comunicació, crec, fa escassos dies en pàgina 1 i en pàgina 5
d’uns dels diaris de màxima tirada a Mallorca. Mallorca té la
mateixa situació avui aquí, la té Formentera i la té Menorca; per
tant crec que és perillós parlar en termes territorials d’una
problemàtica quan tots els ciutadans i totes les administracions,
en aquest cas la de justícia, la pateixen. Per tant em permetrà
que sense renunciar al meu caràcter eivissenc faci una
intervenció amb mires d’Illes Balears. 

Un jutge a Mallorca requeria que el servei funcionàs i es
depositassin les proves de toxicologia; per tant m’atrevesc a fer
una primera afirmació que aquest servei de toxicologia no
funciona en el conjunt de les Illes Balears d’una forma correcta,
o m’atrevesc a dir que a dia d’avui funciona d’una forma bastant
deficient per ser equànimes amb els que presten el servei. I això
ha produït situacions realment injustes per al funcionament de
la justícia, que és que a vegades s’han vist situacions fins i tot...,
no revel res que no hagi sortit als mitjans si dic que no fa molt
es van posar en llibertat unes persones per falta que aquestes
proves haguessin arribat a temps. 

Per tant aquesta és una mica la situació de conjunt. Jo els
animaria a fer una proposició en els termes que hem plantejat i
que afectàs el conjunt de les Illes Balears, i a més li dic una
cosa, Sr. Jerez: la transacció que hem ofert des del Grup
Socialista subsumeix perfectament les propostes que vostè
especifica. Veurem si després és necessari que Menorca, Eivissa
o Formentera tenguin aquesta unitat o no. Jo crec que el més
important perquè la justícia funcioni en la matèria de
toxicologia és que aquest servei funcioni en 48 hores, i li dic
que podríem estar parlant d’altres serveis que són més
complexos, però no és el cas, el cas és la infradotació de
personal, de recursos humans, que té aquest servei a les Illes
Balears. Aquest és el problema real i, a més, si li afegeix que
durant aquest temps..., perdó, si el temps que més anàlisis es
necessiten l’única persona que els fa està de vacances,

evidentment produeix un retard..., unes vacances totalment
legals i merescudes, es produeix un retard en tot el que és
l’administració de justícia.

Per tant el sentit de la nostra proposició no era altre que
posar de manifest a l’Administració de justícia que és necessari
solucionar la situació actual que hi ha i el retard, i creim que
amb la proposició que realitzam es pot aconseguir aquesta
qüestió, i únicament li faré una qüestió perquè no ens desviem
en l’atenció, és a dir, amb el traspàs, amb la transferència de
justícia -i és un element important a tenir en consideració, per
això s’ha de fer amb cautela- aquest organisme no és objecte de
transferència a les comunitats autònomes. Hi ha una explicació
que a vegades a mi em causa un cert escepticisme però en
principi s’haurà d’acceptar, que és la unitat de criteri
d’investigació científica i que el Ministeri de Justícia s’ha
reservat com a competència de l’Estat i les comunitats
autònomes no la tenen; per exemple, una de les qüestions per
defensar aquesta qüestió és, per exemple, l’MDA; l’MDA va
sortir dins aquesta estructura centralitzada i concretament va ser
detectada a l’illa d’Eivissa.

Per tant hi ha arguments possiblement per defensar una
estructura centralitzada, però crec que el més important de tot
és que tenguem la capacitat, i crec que tenim el dret d’exigir que
les proves d’anàlisi de la toxicologia es facin en un temps
adient. Perquè ho entenguin les persones, i abans ho explicava
d’una forma planera i crec que també de forma planera es pot
parlar a vegades en el Parlament sense faltar a les normes i els
usos que s’ha de mantenir, és que evidentment hi ha detencions
o deteccions de droga a ciutadans o a turistes que vénen aquí,
però evidentment fins que no hi ha l’anàlisi no pot anar una
presumpció en contra de la persona que s’ha detingut; per tant
el que no pot ser és que una prova d’aquestes característiques
tardi tres o quatre..., o quinze dies, tres o quatre mesos o quinze
dies. Per tant jo crec que és això el que s’ha de resoldre.

I vull acabar dient-li que des del Grup Socialista hem recollit
l’esperit que vostè ha plantejat, és una problemàtica real que hi
ha a l’illa d’Eivissa i al conjunt de les Illes Balears, i per tant,
així com he volgut fer aquest reconeixement a la proposició no
de llei per vostè plantejada, crec que es recolliria un esperit, que
aconseguiríem una proposició no de llei aprovada -esperem les
intervencions dels altres grups- per unanimitat d’aquesta
cambra, i crec que faríem un bon servei a la comunitat
autònoma i per millorar el servei de toxicologia a les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Tenen ara la paraula aquells grups
que no hagin presentat esmenes. En primer lloc hi ha la paraula
per al Grup Mixt. Sra. Suárez té la paraula.
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LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument fixarem la nostra
posició. En primer lloc, Sr. Diputat del Partit Popular,
compartim la preocupació que vostè expressa en la seva
proposició no de llei; compartim aquesta preocupació sobretot,
i vostè ho ha explicat bé i també ho ha fet el Sr. Costa, pel que
fa als efectes judicials que tenen aquests problemes en l’anàlisi
de les substàncies estupefaents. 

En segon lloc nosaltres pensam, com també s’ha explicat,
que aquest efectivament és un problema territorial i no tenim,
diríem, arguments suficients per pensar que simplement el fet
que es disposi d’un laboratori mòbil a Eivissa solucioni ni els
problemes d’Eivissa ni, sobretot, els problemes de tota la
comunitat, és a dir que aquesta solució no tenim clar que sigui
l’eficaç per tal de poder sortir d’aquest problema. En qualsevol
cas sí que pensam que és un problema real, és un problema que
és convenient estudiar i sobretot és un problema que s’ha
d’intentar abordar amb immediatesa i també amb eficàcia.

En aquest sentit i amb aquests arguments nosaltres donarem
suport a la proposta transaccional que ha fet el Grup Socialista
i també l’animaríem que el seu grup s’hi sumàs perquè jo crec
que aquesta és una qüestió que com més unanimitat tengui més
possibilitats de donar una solució ràpida tindrà. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Per Unió Mallorquina té la
paraula el Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, el
Grup d’Unió Mallorquina també trobam que és oportuna la
proposició no de llei presentada pel Partit Popular. És evident
que s’ha de dir que aquesta manca de recursos tant humans com
econòmics no només és a Eivissa, això també s’ha dit i cal
repetir-ho; l’administració en tots els casos, l’altre dia ho
parlàvem quan parlàvem que els terminis siguin més curts, més
breus per la crisi econòmica, etc., i nosaltres dèiem que el que
havíem de fer és que funcionàs, que funcionàs l’Administració,
i en aquest cas igualment, o sigui, no només ha de funcionar
sinó que ha de funcionar ràpidament.

Però, per ser breus, la falta de mitjans és comuna a tot
l’Estat i hem de reclamar al Govern central que hi destini els
mitjans necessaris. En aquest cas tocam un tema que és
especialment delicat, com són els tribunals i el sistema
garantista que té la justícia, i que, per tant, si aquests terminis
fixats a les lleis processals, si no es compleixen tenen
conseqüències greus quant a l’activitat acusatòria i quant a
l’activitat probatòria, o sigui, les conseqüències en la lluita
contra el narcotràfic són greus.

Per això li donaríem suport si en primer lloc canviam el
tema d’Eivissa i, en segon lloc, s’accepta l’esmena que ja s’ha
explicat per part del Sr. Costa i que jo no repetiré. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Portaveu, primer donar-li la raó, jo crec que n’està
carregat en totes les queixes i totes les reivindicacions que es
facin en la gestió de l’Administració de justícia, que és un tema
de qualitat democràtica en el qual anam molt enrere. Jo crec que
el punt en què s’ha centrat és important, també n’hi ha molts
d’altres, però haver hagut de reconèixer, com ha fet també
l’esmenant, que una situació de vacances pot estar posant en
qüestió o dificultant un procés judicial o d’investigació és
realment delicat. Per tant aquí hi ha d’haver una empenta
important i una de les qüestions que vostè apunta és
indiscutiblement necessària.

Com s’ha apuntat també jo crec que allò interessant seria
que fos el mateix ministeri de Justícia. Crec que l’existència de
l’Institut de Toxicologia i de Ciències Forenses seria molt bo
que tengués molta més dotació. Recordin una polèmica molt
equiparable que hi va haver a Canàries en aquest mateix sentit,
amb totes les crítiques que hi va haver de com estaven passant
les anàlisis, que va suposar que l’any 97 es crea la seu a La
Laguna de l’Institut Nacional de Toxicologia; per tant els
històrics, que eren Barcelona, Madrid i Sevilla, que vénen del
segle XIX, es crea un nou institut, una nova seu a La Laguna.
Això és probablement el que hauríem de menester, com a mínim
a Palma, com a mínim alguna cosa a les Illes Balears. Jo no sé
si podrem tenir el Jeffersonian i la Sra. Brennan fent feina per
aquí, però una cosa que s’hi assembli.

En aquest moment l’Institut precisament també fa un parell
d’anys ha estat reconegut per l’Institut Forense Europeu; per
tant també l’argument, com s’apuntava, (...) qüestionable que hi
ha d’haver una unitat de criteri científic i justament ha de ser un
criteri científic espanyol, la veritat és que Espanya té una certa
idea molt mítica del que és la unitat. Jo crec que a hores d'ara la
unitat s’hauria de mirar amb escala superior i, en canvi, la
investigació s’ha de mirar molt amb escala local, amb
proximitat i que no passin coses com les que en aquest moment
vivim amb l’excusa de la centralització dels serveis. Per tant
molt important que hi hagi aquesta proximitat.

I a nosaltres ens sembla una bona idea, una bona aportació
allò de les unitats mòbils, amb les garanties que s’hagin de
prendre, però crec que haurien de ser dependents sempre del
Ministeri de Justícia. Aquí, com vostè sap, se’n cuida la
Delegació de Govern, per tant el Ministeri d’Administracions
Públiques, i tornam estar dins les misèries habituals d’aquest
tipus de serveis en qüestions molt importants, com les que vostè
apunta que poden afectar les investigacions judicials. Bé, jo no
sé si el delegat de Govern compartirà amb mi aquesta crítica,
perquè sé que fins i tot troba que els del BLOC sempre ens
queixam i no li sorprèn que ens queixem. Jo no l’he vist
queixar-se a ell, i ser prou reivindicatiu ni en els anys de
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senador ni els anys de delegat de Govern, aquests cinc anys de
Ramon Socias. Tant de bo ho fos més i aquests elements de
responsable del Govern de l’Estat a les Illes Balears ens dugués
per un camí més condret dels que hem tengut aquests darrers
anys. 

Per tant jo confii que aquesta demanda arribi a port, que el
servei en aquest moment no és bo, el que presta la Delegació de
Govern, jo crec que són evidents aquests retards que vostè
apunta, i seria molt oportuna la proposta de la unitat mòbil però,
jo hi insistiria, dedicada..., millor que fos des del Ministeri de
Justícia que se’n cuidàs. Després quan debatem si es transfereix
o no, ja en parlarem; efectivament la Llei Orgànica del Poder
Judicial, que va ampliar d’alguna manera la tasca dels forenses
i la seva participació dins la investigació legal, és molt gelosa de
mantenir-lo en seu estatal, ja en parlarem, però la qüestió és que
crec que ha de ser el Ministeri de Justícia que ha de dotar tota
l’administració de l’Administració de justícia i no tenir tants
d’elements externs que hi pulAlulen.

En aquest sentit l’esmena del PSOE o del Grup Socialista
apunta, entenem, millor a quins són els actors, per ventura no
precisa tant però també és vera que ho obre a totes les Illes
Balears i ens ajuda a no estigmatitzar prou l’illa d’Eivissa amb
aquesta problemàtica, que hi és però que també és a d’altres
indrets de les Illes Balears i de l’Estat i arreu, i crec que seria bo
també que avui hi hagués aquest acord per unanimitat. M’aferr
a la intervenció que ha fet el portaveu del Partit Popular, en la
qual no se cercava tant el protagonisme de partit com cercar un
pronunciament institucional per avançar en aquest sentit, i confii
que hi hagi aquest acord per poder fer avui un acord, una
instància per unanimitat perquè el Govern de l’Estat hi posi
remei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel grup proposant Sr. Jerez té
la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
en primer lloc i com no pot ser d’altra manera vull agrair el to
de tots els grups parlamentaris que han emprat aquí, crec que és
un to molt agraït i molt amable i crec que hauria de ser la tònica
dominant d’aquesta cambra.

En segon lloc agraesc els oferiments que em fan des del
Grup Parlamentari Socialista. Crec que hi ha veritable intenció
de transitar per un camí que ens condueixi definitivament a
superar aquestes dificultats que tenim en els jutjats d’Eivissa, i
voldria dir al Sr. Costa que no és la meva intenció ni molt
menys intentar territorialitzar res, crec que l’únic que he fet el
Grup Parlamentari Popular és fer-se ressò d’una petició del
jutge degà dels jutjats d’Eivissa, que efectivament es veu
impossibilitat de continuar una sèrie de procediments per
aquesta qüestió. No és la meva intenció, ben lluny de la meva
realitat; en qualsevol cas també vull insistir en el fet que segons
la seva proposta fa referència exclusivament a l’illa d’Eivissa,
en qualsevol cas sí que és cert que no és la meva intenció i
potser sigui veritat que les Illes Balears globalment
considerades pateixin del mateix mal.

Jo..., ens hem fet ressò d’una petició, i aquí ningú no ha
parlat d’aquesta petició, potser el Sr. Alorda sí però el Sr. Costa
no ho ha fet. A mi m’agradaria que s’hagués pronunciat en
aquest sentit. Jo el que deman és un laboratori..., el que demana
el degà dels jutjats d’Eivissa, un laboratori mòbil per tal
d’analitzar les substàncies estupefaents que són incautades a
Eivissa, perquè les anàlisis de Palma arriben tard i els
procediments es dilaten i s’ha d’amollar la gent que no ha
d’estar a fora. Jo simplement he dit això. Per tant jo no he sentit
parlar al proposant d’aquesta esmena gens ni mica del
laboratori. A mi m’hagués agradat que s’hagués pronunciat en
aquest sentit. 

Jo avui esperava aquí un suport incondicional, un suport
inapelAlable i un suport indiscutible, però jo veig que avui això
no ho tenim aquí, no ho podem trobar i, com dic, ens hem fet
ressò dels que ens han fet ressò, i amb tot el respecte i amb tota
la humilitat jo els dic que la seva proposta, miri, no crec que
solucioni res ni repari res, crec que no accelera res sinó que
dilata molt, i crec que no reconeix la veritable problemàtica. La
veritable problemàtica, mirin, és aquesta, té una cara i té una
creu, i justament la trobam en aquesta pàgina; la cara és: “En
libertad una encarcelada en Sa Penya porque Palma tarda en
analizar la droga”, i darrere: “Muere en San Antonio otro joven
turista británico víctima del alcohol y las drogas”. Això té una
cara i això també té una creu. 

Jo crec que aquí falta responsabilitat, crec que hem de ser
més valents, però nosaltres no ens volem resignar a continuar
insistint en aquesta qüestió, nosaltres elevarem aquesta
proposició al Congrés de Diputats perquè pensam que allí
possiblement pugui trobar més sensibilitat de la que ha trobat
aquí, però en qualsevol cas tampoc no em vull resignar a
intentar trobar un acord en aquesta cambra en aquest sentit i,
mirin, jo no vull abandonar aquesta tribuna sense abans tornar
a fer-los un darrer oferiment; jo crec que és necessari i crec que
és oportú. Jo crec que la seva esmena..., miri, no és una esmena
de compromís, jo crec que no és una esmena executiva, crec que
és una esmena d’intencions. Jo crec que aquí hem de començar
a assumir compromisos i fer que uns altres també els
assumeixin en aquesta comunitat autònoma, i aquesta és la
meva veritable intenció i això és el que jo vull que passi aquí.

Hi ha dos punts d’aquesta proposició no de llei; vostès en
podran menysprear un, si volen, que és el del laboratori mòbil,
nosaltres evidentment el votarem a favor, com no pot ser d’altra
manera, però jo crec que vostès no tenen cap tipus de problema
ni n’haurien de tenir per votar el segon punt d’aquesta
proposició no de llei. Jo crec que si vostès avui no ho fan crec
que el que fan és dar l’esquena veritablement a aquesta
problemàtica.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Entén aquesta presidència que no s’accepta, doncs,
l’esmena.

(Alguns aplaudiments)

S’entén que no s’accepta l’esmena i per tant demano si els
grups volen votació separada o tot conjuntament. Junt? Votació
conjunta?

Passarem, doncs... Passam a votar, votam.

A favor, 28; en contra, 29; cap abstenció. Per tant queda
rebutjada.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 441/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a cofinançament
de Son Espases.

I passam a la següent proposició no de llei, presentada pel
Grup Parlamentari Popular i relativa al cofinançament de Son
Espases. Per defensar-la té la paraula... -qui em demana la
paraula?-, la portaveu del Partit Popular. Té la paraula, Sra.
Llinàs.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, una vegada
que el Govern ha decidit anar endavant en la construcció del
nou hospital de Son Espases el Grup Parlamentari Popular en el
mes de gener va presentar aquesta proposició no de llei per tal
d’instar el Govern central a cofinançar aquesta construcció del
nou centre de referència a la nostra comunitat autònoma. 

Com vostès saben la sanitat és un dels pilars bàsics de l’estat
del benestar i l’equitat en el servei sanitari ha de ser igual per a
totes les persones. La nostra comunitat autònoma, a causa de les
nostres particularitats, té més dificultats de mercat directament
relacionades amb la mesura, l’aïllament i la distància a la
península, factors que fan que l’economia de les nostres illes
sigui molt més vulnerable. Aquest fet obliga l’Administració
sanitària a internalitzar en major o menor grau el cost social a
què es veuen sotmesos els nostres ciutadans. Aquest cost de la
insularitat a l’àmbit sanitari d’identifica amb el nivell de dotació
d’infraestructures del sistema sanitari públic, els desplaçaments
per motius de salut, la limitació dels recursos humans, etc. Tot
això va fer que les nostres illes -Canàries ja ho era- fossin
designades com a zona estratègica sanitària. Aquesta designació
de servei de referència a les Illes Balears amb la finançació de
l’Estat suposaria un pas per superar els problemes citats.

L’actual model de finançació sanitària no té en compte el
creixement de població ni l’impacte econòmic de l’assistència
prestada a la població procedent d’altres regions, així com les
compensacions per atenció a les persones estrangeres.

La prestació dels serveis sanitaris és competència de les
comunitats autònomes, mentre que la responsabilitat de la
finançació de la sanitat segueix en mans de l’Estat. D’aquí que
la necessitat que el Govern central es corresponsabilitzi amb la
salut de les persones de les Illes Balears i faci una aposta seriosa
per garantir la sostenibilitat financera del nostre sistema sanitari.

La petició que feim al Govern central, si així ho aproven els
membres d’aquest parlament, és la del cofinançament del nou
hospital de Son Espases, aquest nou hospital de referència a la
nostra comunitat, en la mateixa línia que el Ministeri de Sanitat
ha mantingut en altres comunitats autònomes com per exemple
l’Hospital Universitari Central d’Astúries, la reforma i
ampliació de l’Hospital Marqués de Valdecilla, l’Hospital
General de Toledo i l’Hospital Clínic de Barcelona. El nou
hospital de Son Espases serà un hospital amb instalAlacions i
serveis que serviran de referència per a tots els habitants de les
nostres illes. El cost d’aquest centre de referència superarà els
240 milions d’euros sense comptar l’equipament ni els retards,
etc., pel que proposam la formalització d’un conveni concret
que permeti l’aportació de recursos estatals per sufragar una part
de les obres previstes.

La Llei 21/2001, de 27 de desembre, és la que regula l’actual
sistema de finançament de les comunitats de règim comú, i
distingeix entre tres grans blocs competencials: primer, bloc
competencial comú, que inclou educació; segon, bloc
competencial de serveis socials; i, tercer, bloc competencial
sanitari, el qual preveu dos fons de finançament addicionals per
a sanitat, per una banda el fons per incapacitat temporal -que ara
no ve a tema- i, per altra banda, el fons de cohesió sanitària.
L’article 4 de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, estableix que
aquest fons de cohesió sanitària té per finalitat garantir la
igualtat d’accés als serveis d’assistència sanitària públics en tot
el territori espanyol i l’atenció a ciutadans desplaçats procedents
d’altres països, i serà gestionat pel Ministeri de Sanitat i
Consum. El Reial Decret 1207/2006, de 20 d’octubre, pel qual
es regula la gestió del fons de cohesió sanitària, diu en el tercer
paràgraf que la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2003,
de 21 de maig, de cohesió i qualitat del sistema nacional de salut
que en relació als criteris per l’establiment del servei de
referència es considerarà les comunitats autònomes de Canàries
i Balears com a estratègiques del sistema nacional de salut, i
l’atenció en els centres de referència que en elles s’ubiquin serà
també finançada amb càrrec al fons de cohesió sanitària.

En el cas de la nostra comunitat autònoma el centre de
referència és l’Hospital de Son Dureta. En la redacció original
d’aquesta disposició addicional vuitena no es feia cap referència
expressa a Balears, només parlava de Canàries; va ser
mitjançant la Llei 62/2003, de 3 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social, quan Balears va
entrar a ser considerada zona estratègica sanitària. A més el
Reial Decret 1302/2006, de 10 de desembre, pel qual
s’estableixen les bases de procediment per a la designació i
acreditació dels centres, els serveis i les unitats de referència del
Sistema Nacional de Salut, diu que l’objectiu d’aquest reial
decret és el de garantir l’equitat en l’accés a una atenció
sanitària de qualitat, segura i eficient a les persones.
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Dins el projecte de pressuposts generals de l’Estat per a
l’any 2009, a l’informe econòmic i financer, pàgina 294, diu:
“Las dotaciones para inversiones en esta comunidad autònoma
-fent referència a les Illes Balears- para el ejercicio 2009 se
cifran en 287,81 millones de euros, a los que hay que añadir
los importes de los convenios entre el Estado y la citada
comunidad autónoma -entre cometes-, 34 millones de euros, y
otros proyectos de inversión a realizar en las Islas Baleares
pendiente de determinarse, lo que permitirá dar satisfactorio
cumplimiento a la disposición transitoria novena del Estatuto
de Autonomía”.

Pàgina 295 del mateix informe diu: “Adicionalmente a las
cuantías indicadas, con el objectivo de posibilitar el
cumplimiento de los estatutos de Cataluña y Baleares se ha
dotado un crédito de 1.000 millones de euros que se destinará
a incrementar inversiones en  las citadas comunidades
autónomas, previa la celebración de los oportunos convenios.
Estas inversiones adicionales compensarán en su caso los
posibles déficits de ejercicios anteriores 2007 i 2008- o
complementarán las cuantías indicadas en los párrafos
anteriores correspondientes a 2009".

El conseller d’Economia avui matí ha parlat d’aquestes
qüestions. D’aquest crèdit especial, a la nostra comunitat, li’n
pertoquen 100 milions d’euros i la resta, de 900, a Catalunya.
Per cert, així i tot, continuarem essent el farolillo rojo en relació
amb la despesa per càpita a l’Estat espanyol. Un petit exemple,
sí, el Sr. Alorda capeja i efectivament ara veurem si vostè ens
vota que sí a aquesta proposició no de llei, està capejant.

Un petit exemple, el 2008 la inversió total per càpita a
aquesta comunitat, per als habitants d’aquesta comunitat
autònoma era de 250,51 euros, al 2009, prevista, inversió total
per càpita, 275,41 euros per habitant, tan sols 29,62 euros més,
molt lluny dels 961 d’Astúries, del 681 de Castella-La Manxa
o dels 521 de Catalunya. Just una petita comparativa amb les
comunitats autònomes on l’Estat sí ha cofinançat hospitals de
referència, per tant, per una banda hi ha legislació i normativa
suficient que doni suport a aquesta proposició no de llei i per
altra banda, és just i necessari que l’Estat compensi, almanco en
part, aquest deute històric amb els ciutadans d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per fixar posicions té la paraula... el Grup
Mixt no hi és, per tant, el Grup Parlamentari Unió Mallorquina,
Sr. Vicens, té la paraula.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, en primer
lloc aquest tema ja es va debatre a la Comissió no permanent de
Salut dia 13 de febrer del 2008, moltes coses ja es varen dir
d’entrada -i és bo recordar-ho perquè és la causa de la causa-, hi
va haver un molt mal finançament en el traspàs de competències
de l’any 2001, que és la causa de tot això. 

Un finançament en què no es va tenir en compte la
insularitat, només es va valorar en un 0,5%, en què es va valorar
la població de l’any 99 quan la transferència es va fer el primer
de gener del 2002, si, a això, hi afegim l’enorme creixement
demogràfic que hi ha hagut a partit del 2002 veurem que -i
creim que això ha de quedar clar ja des del principi- el problema
ja no és el cofinançament o el finançament d’una infraestructura
concreta, el problema és el finançament de les competències a
Sanitat, que es varen alAlegar, es va fer una assumpció de
competències molt per baix del seu valor real.

Crec que no només és la construcció, que existeix, sinó és el
conjunt de la sanitat de les Illes Balears. Des de l’any 99 al 2008
la població deu haver crescut un 25 o un 26%, per tant, si en
aquell moment ja hi havia un mal finançament ara encara el
tema és molt més greu. Tot això suposa un gran esforç per als
ciutadans de les Illes i una manca d’infraestructures que vénen
ja heretades.

Aquest dèficit de finançament s’ha xifrat en uns 900 milions
d’euros, que són molts de milions d’euros. Insistim, el problema
no és aquest finançament de Son Espases, sinó que el problema
és obtenir d’una vegada per totes i reivindicar al Govern central
un equitatiu finançament per al conjunt de la sanitat, no només
per a una infraestructura perquè el problema és molt més gros,
és conjunt.

Actualment -és sabut per tots-, es negocia, es tracta el
finançament, o sigui, tornar a renegociar tot el sistema del
finançament de la comunitat autònoma. Crec que serà un bon
moment per, primer, corregir l’anterior model perquè els mals
vénen d’haver acceptat un model que ens perjudica, però
després mirar que es contemplin les despeses reals, la població
real i efectiva i, sobretot també, el cost d’insularitat. Sabem,
perquè així ho varen dir, que la Conselleria de Sanitat ha posat
damunt la taula també -crec que és de l’any 2008, tant pel febrer
com pel maig- una petició també de finançament extraordinari
perquè crec que cal parlar a part del finanaçament regular d’un
finançament extraordinari, precisament pels anys que duim de
dèficit i, a part d’aquest nou sistema de finançament, hem de
parlar i hem d’aconseguir un finançament extraordinari per a
aquest projecte i per al conjunt dels projectes de la sanitat que
ha de permetre al Govern lligar-lo a la despesa de construcció
del nou hospital de referència. És a dir, ho hem de treure
d’aquest finançament extraordinari.

Evidentment, des d’Unió Mallorquina no podem dir que no
a cap ajuda econòmica, però creim que no ha de ser finalista i
que l’obtenció d’aquest major finançament és el mateix Govern
de les Illes Balears qui l’ha de repartir després i l’ha de
gestionar. Continuam reivindicant aquest nou model de
finançament perquè és complementari i a més és equitatiu i just
aquest finançament extraordinari. El problema de la capacitat
inversora en equipament sanitari evidentment, i això s’ha de dir
i s’ha de repetir, està íntimament relacionat amb aquesta mala
dotació que es va acceptar de la competència en el seu moment.
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Per tant, votarem en contra d’aquesta proposició no de llei.
Creim que quan s’ha de ser reivindicatiu s’ha de ser
reivindicatiu tant si es governa a Madrid com si no, com si
s’està a l’oposició i que el que hem de demanar és un
finançament equitatiu, conjunt i a més un finançament
extraordinari perquè ho duim retardat. És el moment de
concentrar els esforços i creim que el que serà més pràctic i més
rendible és exigir i negociar aquest nou model de finançament
per poder pagar aquesta infraestructura i moltes d’altres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la veritat és que crec que en
això coincidiran totes les intervencions, i és que les Illes Balears
sofreixen un dèficit històric d’inversió i de despesa pública en
matèria de sanitat. De fet, ens podríem remuntar al 1999, la
memòria de l’INSALUD detectava en relació amb el conjunt de
l’Estat un dèficit de 680 llits d’hospital i més de 2.000
professionals, el mateix en estudis privats, per exemple el de la
Fundació BBVA estimava en un 18% el dèficit de capital públic
en el sector sanitari de les Illes Balears respecte de la mitjana
estatal i les coses actualment no han canviat gaires. 

Ja hi han fet referència els portaveus anteriors, l’actual
sistema de finançament autonòmic vigent des del 2002, que
recordem que precisament es va vincular al traspàs de les
competències sanitàries, les comunitats autònomes per poder
tenir o per poder afegir-se al nou sistema de finançament havien
d’acceptar la competència de sanitat, aquells que encara no la
tenguessin i per tant, això suposava que les comunitats
autònomes teníem molt poc marge d’actuació i com deia que el
sistema que tenim actualment vigent tampoc no va permetre
millorar la despesa sanitària en relació amb la mitjana estatal.
Sistema de finançament que avui recordam que correspon al
govern del Partit Popular del Sr. Aznar i que encara alguns
membres del Partit Popular defensen que és un bon sistema de
finançament per a les Illes Balears, no fa molt va venir la Sra.
Ana Mato per Menorca i encara va reivindicar aquest sistema de
finançament.

El dèficit de finançament s’ha calculat aproximadament en
sanitat entorn als 900 milions d’euros. De fet, quan es varen
realitzar les transferències es va solAlicitar en el seu moment
finançament per a infraestructures i aquesta possibilitat,
precisament, va ser denegada pel govern del Partit Popular
d’aleshores. 

En relació amb el finançament només cal recordar
l’increment de població -em sembla que també ja se n’ha fet
referència- teníem a 1 de gener de 1999, 820.000 habitants, 1 de
gener de 1999, i aquests 820.000 varen ser els que varen servir
de base de càlcul del nou model, actualment hem passat a més
d’1.000.000 d’habitants a les Illes Balears. Això significa
evidentment i conseqüentment un increment de cartilles
sanitàries, de la despesa per tant a càrrec dels pressupots de la
comunitat autònoma, que no té res a veure amb la que hi havia
el 99, tampoc no té res a veure amb la que hi havia el 2002, sinó
que s’ha incrementat de manera espectacular, diria jo.

Bé, llavors també hi podríem afegir la població desplaçada
a Balears amb dret a assistència sanitària pública, de gent que ve
a fer feina aquí temporalment, de gent que ve com a turista, etc.,
que, aquesta població desplaçada a Balears és la més elevada,
relativament lògicament, de tot l’Estat. I, a tot això, encara hi
hem d’afegir el cost de la pluriinsularitat i el major cost de vida
que tenim a les Illes Balears que està entorn a un 8% superior a
la resta de l’Estat. Idò, malgrat tot això, cal recordar que una de
les defensores del sistema de finançament de salut, actual, en
aquesta cambra, del sistema de finançament actual i que va ser
defensat en aquesta cambra, fou la Sra. Castillo com a
consellera de sanitat en el seu moment, un sistema que era
evidentment, era el moment en què naixia i ja naixia desfasat i
així i tot defensat aferrissadament pel Partit Popular.

Bé, tots aquests arguments són suficients per reclamar un
millor finançament per a la sanitat pública de les Illes Balears,
crec que sanitat i educació són els dos greuges més importants
que tenim, producte d’un sistema de finançament inadequat i
producte d’un traspàs de competències també molt inadequat
quan es va dur a terme.

Aquesta millora del finançament ha de ser global, no només
per a una infraestructura. És cert que el Govern de l’Estat
finança equipaments sanitaris en altres comunitats autònomes
i la portaveu del Partit Popular n’ha fet referència, projectes a
Castella-La Manxa, la construcció de l’Hospital Universitari
Marqués de Valdecilla a Cantàbria, comunitats per cert que
reben un finançament per habitant superior a les Balears i que
no han tengut l’increment demogràfic que hem tengut nosaltres
i així i tot, malgrat estar millor finançades, malgrat que no han
tengut el mateix increment demogràfic que nosaltres els paga
aquests projectes en concret, l’Estat. 

Per això, des del grup parlamentari que represent, en el seu
moment es va demanar el finançament del nou hospital de Son
Dureta, que era el projecte que nosaltres defensàvem,
reclamació que va ser rebutjada tant pel Partit Popular com pel
PSOE. Després que la ministra Ana Pastor en el seu moment es
negàs a finançar el nou Son Dureta perquè considerava que no
era necessari aportar més recursos a les Illes Balears, ara el
Partit Popular es despenja que sí que vol aquest cofinançament.
Evidentment, tot el món està en el seu dret de canviar d’opinió.
De totes maneres recordaria que el Partit Popular va deixar ja el
model de finançament d’aquest hospital, es va optar per un
model de finançament basat en explotació per concessió de
serveis extrahospitaris amb un pagament a 30 anys, per tant, a
això, el Partit Popular ja ho va deixar fermat.
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Malgrat -com deia- que tothom té dret a rectificar resulta un
poc sorprenent aquest canvi d’opinió, aquesta actual sensibilitat
del Partit Popular després de les postures mantingudes no fa tant
de temps. També és veritat que dins el PP les coses canvien en
molt poc temps, alguns càrrecs que a la passada legislatura eren
de total confiança de la cúpula del PP, ara són expulsats del
partit, passen aquestes coses. 

És cert que el ministre de Sanitat, el Sr. Bernat Soria, va
manifestar fa uns mesos que deixava la porta oberta a estudiar
el tema del cofinançament. És possible que fossin unes
declaracions fetes en època preelectoral i que per tant, per a no
tancar la porta i per a no perdre vots, fes aquestes declaracions,
el fet és que no s’ha mogut res de llavors ençà i nosaltres
insistim que tot i que el més lògic és ara obtenir un bon
finançament global -com he dit- si hi hagués algun camí per
aportar doblers de l’Estat, benvingut seria.

En qualsevol cas, crec que no importa donar explicacions
del perquè no serà el nostre grup qui demanarà els doblers per
a Son Espases, els motius, els hem manifestat en moltes
ocasions en seu parlamentària i públicament, i per tant com deia
no serà el nostre grup qui demanarà doblers per a Son Espases.

El que sí tenim clar és que no podem estar pendents sempre
de la benevolència de Madrid a l’hora de signar acords o
convenis puntuals, per a un tren, per a un tramvia, per a
carreteres, per a hospitals, per al que sigui. És evident que el que
hem d’aconseguir és arribar a un acord global que esmeni el
finançament d’una vegada. La nostra batalla ha de ser
aconseguir que el nou model de finançament solucioni l’actual
situació, que no es tracti injustament les Illes Balears, que
s’acabi d’una vegada amb l’actual espoli fiscal, perquè
consideram que el que passa actualment és un espoli fiscal que
a Madrid no ho entenen o no ho volen entendre i, evidentment,
que aquest nou sistema ens permeti dur a terme una bona
inversió, sobretot i principalment en serveis públics com
educació i sanitat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la veritat és que
quan un llegeix la proposta, semblava més o menys, però
després de la seva exposició, com ho ha tocat una mica tot, ha
parlat de pressupostos, ha parlat d’Estatut, ha parlat
d’infraestructures, d’atenció als pacients, sembla que no
acabava de quedar prou clar i tal vegada l’ha embullat una mica,
però repetesc el text de la proposta crec que sí que va dirigit a
solAlicitar un cofinançament per a Son Espases. 

Algun altre portaveu ja li ha dit i és cert, no és la primera
vegada que parlam d’aquesta proposta, es va fer a la Comissió
no permanent de Salut del mes de febrer d’aquest any i la
proposta era exactament la mateixa, no sé si tal vegada tenen la
intenció que a força de repetir les mateixes propostes una rere
l’altra, arribi el moment que per esgotament les aprovem, no
crec que sigui això, però ja li puc anticipar que aquesta vegada
supòs que tampoc no serà així perquè el vot serà en contra i serà
en contra per diferents motius, Sra. Diputada. Per fer un símil,
li diria que vostès són una mica el Dr. Jeckyll i Mr. Hyde, és a
dir  dos en un, i tan prompte opinen blanc com opinen negre i
això és una mica el que passa en totes aquestes propostes que
repeteixen.

Ara, el seu partit vol abanderar la reclamació del
cofinançament de l’hospital per part del Govern de l’Estat, però
li he de dir que no sempre ha estat així i vostè supòs que ho sap.
Quan el seu partit governava a Madrid deien una cosa molt
diferent, perquè recordarà -o si no, supòs que li ho hauran
contat- la visita de la Sra. Pastor, en aquell moment ministra del
govern popular a Madrid, que va dir en aquella visita clarament
que, en matèria de finançament de sanitat, aquesta comunitat
autònoma ja rebia suficient i que no aportaria ni un sol euro més
a aquest finançament. No sé si ho recorda, però això és el que va
dir la ministra del govern del Partit Popular en aquell moment.

És clar, en aquells moments, tenc la sensació que vostès no
tenien exactament la prioritat marcada en el tema del
finançament d’aquest nou hospital perquè la veritat és que, he
de recordar que varen estar quatre anys marejant la perdiu sobre
on s’havia de fer aquest hospital i crec que realment en aquells
moments el que més els importava no era la construcció ni el
finançament, sinó que anaven vostès embolicats amb una altra
qüestió, buscant aprofitaments urbanístics entorn a aquest
projecte, però és clar, tot passa, varen passar unes eleccions i
aquesta previsió de beneficis urbanístics els va caure i ara hem
d’anar o han d’anar vostès per un altre camí. I li diré que
malgrat que l’anterior legislatura el seu govern, el govern del
Partit Popular, va aprovar un model de finançament que
consistia en l’explotació de concessió de diferents serveis de
l’hospital que permetia el seu pagament a llarg termini,
concretament en 30 anys, ara vostès reiteradament presenten la
proposta de cofinançament.

Li diré una cosa, un dels seus arguments principals -i així
figura a l’exposició de motius de la proposta- diu que és a causa
de l’increment extraordinari de població en els darrers anys,
coincidim, ningú no ho nega, crec que està prou clar que aquest
fet s’ha produït i potser per primera vegada també ho
reconeixen a Madrid, cosa que no passava abans, ara sí que
reconeix que hi ha problemes en aquest sentit i que hi ha un
desfasament, però només li diré una cosa, quan varen arribar les
competències a aquesta comunitat autònoma aquest problema
ja existia i vostès no en digueren res, és més, pràcticament varen
espitjar i obligar que s’acceptassin aquestes competències,
perquè la població existent en aquell moment era molt superior
a aquella població que es va utilitzar per calcular el finançament
que s’havia d’aportar. Per tant, aquest argument, ni el tengueren
en compte en aquell moment i estic segur que en el cas de
governar el seu partit avui a Madrid tampoc no el tendrien en
compte perquè tots els indicis ens duen a pensar que això és
així.
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 (...) això, segurament, i potser una de les coses des del
nostre punt de vista més importants en aquest moment és parlar
de l’oportunitat en aquests moments de la presentació d’aquesta
reclamació. És aquest el moment més oportú? Jo li reconec, Sra.
Diputada, que tenim problemes de finançament, però no els
tenim només en sanitat i en salut, també els tenim en educació,
en benestar social i en altres àrees de gestió. Arrossegam un
dèficit de finançament global important i això està clar i tampoc
ningú no ho ha negat i és per això que aquest govern està centrat
des del primer dia a buscar la millora d’aquest finançament
global, Sra. Diputada, i en concret en matèria de salut, la veritat
és que si be no gaire vistoses o petites o que seria desitjable que
fossin encara més importants, però es donen passes per
equilibrar aquest dèficit. En concret, el 2007 en matèria de salut
vàrem rebre més de 20 milions en concepte de convenis i de
fons específics i aquest 2008 aquesta quantitat s’incrementarà
fins als 30. 

Li deia, però, que la seva exposició crec que no ha estat
d’allò més oportuna perquè si be tots reconeixem que la situació
econòmica no és bona, que el finançament global que arriba a
aquesta comunitat està molt lluny de ser el necessari i per tant,
l’adient, també m’haurà de reconèixer vostè que si hi ha hagut
algun moment en què s’han començat a donar passes per
equilibrar aquest desequilibri i aquest desfassament en
l’aportació de l’Estat en aquesta comunitat autònoma ha estat
precisament ara, no s’havia produït en cap cas amb els governs
anteriors, però, en aquest moment, el Govern -i per això
precisament li ho dic- centra els seus esforços a aconseguir un
nou model de finançament global per a la nostra comunitat
autònoma. Això ens porta al fet que tenc la sensació que no és
-com li deia- el millor moment de reclamar finançament
específic i establir una negociació paralAlela per a un tema en
concret, quan estam centrats i el Govern està centrat en
l’obtenció d’una millora global del finançament que arriba a
aquesta comunitat autònoma.

Crec que hem de deixar que les millores arribin a ser
possible via aquesta negociació que porta a terme el Govern,
lluitar per un model de finançament global i, una vegada
obtingut aquest objectiu, ja tendrem temps de decidir on podem
destinar aquestes millores de finançament que puguin arribar.
Però, com li he dit, la seva proposta toca una mica de tot i és al
que darrerament vostès ens tenen acostumats, parlen, no deixen
de repetir que la situació de crisi és important, però per un altre
costat reclamen aplicació d’aquelles propostes que no és del tot
normal aplicar en situació de crisi, sinó que s’aplicaven en
situació de superàvit i, per rematar, demanen mesures urgents
per fer front a aquest crisi, però només ho diuen, llavors quan és
l’hora de fer propostes, les seves van sempre en la mateixa línia
i no deixen de reclamar allò que ara creuen que poden reclamar,
però que no feien quan governaven. Aquesta és la realitat.

Per això i per altres motius el vot a aquesta proposta serà en
contra.  

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Sr. Boned parlava de símils,
segur que els senyors i les senyores diputades qualque vegada
hauran anat al circ, allò de el más dificil todavía, no?, s’ha de
veure com intenten vostès trobar justificacions per donar un no
a aquesta proposició no de llei, s’ha de veure com se les
enginyen. 

Per una banda, Unió Mallorquina presenta proposicions no
de llei sense consultar els seus socis que donen suport al
Govern, iniciatives parlamentàries que reclamen millor
finançament per a aquesta comunitat autònoma, per una banda;
per l’altra banda, membres del BLOC a cada comissió, a cada
ocasió que pugen a la tribuna tenen intenció de reivindicar
millor finançament i ara que ho demanam... 

Sr. Boned, la meva intervenció l’únic que ha donat és
cobertura legal a la petició. Crec que li he esmentat lleis i reials
decrets per donar cobertura legal a la petició del Grup
Parlamentari Popular i demostrar que la llei empara aquesta
proposició no de llei i el Govern, com ha dit vostè fa uns
segons, havia de donar cobertura legal, punt i s’ha acabat. El
Govern ha de complir, sigui aquest o sigui el central i s’ha
acabat. Just demanam allò que pertoca als ciutadans d’aquestes
illes. Què no ho volen votar? No ho votin, vostès ho hauran de
justificar, és que m’és igual. 

El Partit Socialista, Déu ni do, Déu ni do!, primer en
campanya electoral no volen segon cinturó, avui tendrem segon
cinturó -si Déu vol abans d’eleccions, però creim que no-, no
volien hospital, tendrem hospital, no volien pujada de fems,
amb dos anys un 40% de pujada de fems i seguirem i seguirem.
Això, ho hauran d’explicar vostès als seus ciutadans. No, no, als
ciutadans no, als seus electors. 

El Partit Popular sí que compleix, el Partit Popular va dir
que construiria un nou hospital de referència, no va dir que
reformaria el vell hospital de Son Dureta i el Partit Popular va
estar quatre anys, però va presentar un nou projecte. Sí senyor,
sí Sr. Boned, aquesta és la diferència entre vostès i nosaltres,
n’hi ha d’altres, però aquesta és una d’elles. No, no...

Per altra banda, i per acabar, perquè crec que ja és igual, 30
de maig: “Thomás propone al Gobierno cofinanciar Son
Espases para compensar que Baleares sea la comunidad peor
financiada”, 30 de maig del 2008. Un ha de ser conseqüent, si,
perfecte, si el conseller del nostre govern va a Madrid a
demanar aquesta proposta el que cal és que els membres del
Partit Socialista votin amb la proposta del Grup Parlamentari
Popular. El BLOC, que tot el dia demana millor finançament,
que també voti aquesta proposta, i Unió Mallorquina dos quarts
del mateix. Però veiem que vostès no estan per la labor.

Moltes gràcies, Presidenta.
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(Alguns aplaudiments, remor de veus i aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Conclòs el debat, passaríem a la votació. Passam a votar.
Votam.

A favor, 28; en contra, 29; cap abstenció. Queda, doncs,
rebutjada.

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