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LA SRA. PRESIDENTA:

... el primer punt de l’ordre del dia, són les preguntes amb
resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 9333/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Josep Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Triangle Jove.

La primera, relativa a Triangle Jove, la formula el diputat Sr.
Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats, Sr. Conseller, enguany s’ha celebrat la desena edició
del Triangle Jove, aquesta edició és fruit de la unió dels
diferents consells de joventut de les Illes Balears, de Catalunya
i del País Valencià. És un espai de debat i de participació, on els
joves tenen l’oportunitat de parlar i de dir la seva. 

Ens pot explicar avui quina valoració fa vostè, Sr. Conseller
d’Esports i Joventut, sobre aquest esdeveniment?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. Sr. Cañellas, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, òbviament
sempre que donem paraula i veu als joves, jo hi estic totalment
d’acord i ho valor positivament. A més, crec que aquest triangle
en el moment que engloba tres comunitats autònomes que tenim
uns lligams culturals molt comuns i que també té com a objectiu
defensar des d’un punt de vista de la joventut aquesta cultura
comuna, té el gran avantatge que bé, crec que nosaltres a un
món tan internacional, tan globalitzat que hi hagi joves que es
preocupin per les nostres coses i per fomentar allò que ens fa
distints als altres, idò això ens interessa moltíssim, sobretot
perquè allò que ens fa especials que es mantengui generació rere
generació és el que fa que siguem atractius dintre d’aquest món
tan globalitzat, crec que és molt bo i sobretot per a una terra que
viu del turisme com nosaltres. Crec que la diferència, ser
distints dintre de l’homogeneïtat és molt positiu i valoram molt
positivament aquesta iniciativa. 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 41 / 14 d'octubre del 2008 1807

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cañellas. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Dalmau? No.

I.2) Pregunta RGE núm. 9339/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a satisfacció dels clubs esportius de
Menorca que juguen a lligues nacionals.

Passam doncs a la següent pregunta. És relativa a la
satisfacció dels clubs esportius de Menorca i la formula el
diputat Sr. Josep Gornés del Grup Parlamentari Popular. Sr.
Gornés, té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, a finals de juliol la
Fundació Illesport va fer públiques les ajudes per als clubs que
militen en lligues nacionals, aquesta publicació va provocar
reaccions de preocupació, per una banda, i de crítiques per una
altra per part d’alguns clubs que veien perjudicats els seus
interessos.

Volíem saber, Sr. Conseller, si vostè pensa que els clubs de
Menorca que juguen en lligues nacionals estan satisfets del
repartiment de subvencions proposades arran dels nous criteris
de la Fundació Illesport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Vol contestar el Sr. Cañellas?

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres, després de parlar
amb els clubs de Menorca, hem arribat a la conclusió que
bàsicament en el 90 o el 95% dels criteris hi estan d’acord, hi ha
una sèrie de paràmetres que els agradaria revisar, nosaltres ens
hem ofert a revisar-los sempre que siguin coses objectives, no
hi hauria cap problema. Després òbviament en allò que no hi
estan d’acord ni els clubs de Menorca, ni cap club de la lliga,
crec que cap club del món, és que els agradaria tenir més
doblers, cosa a la qual no hi hem pogut arribar, però bé, en els
criteris sembla que hi estan d’acord. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cañellas. Vol fer ús de la paraula? Té la paraula
el Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, Sra. Presidenta. A dia d’avui, Sr. Conseller, aquesta
preocupació persisteix. És cert que vostès han donat resposta a
la demanda del Menorca Bàsquet, però els altres clubs que
juguen en lligues nacionals no estan satisfets ja que opinen que
es mantenen greuges comparatius. El primer, els desplaçaments
són més cars des de Menorca que des de Mallorca; el segon, els
allotjaments també són més cars per als de Menorca, ja que
mentre un club mallorquí fa només una nit d’hotel, un de
Menorca en sol fer dues; tercer, no s’està d’acord que es puntuï

en un 10% només l’historial d’un club, el seu currículum; quart,
tot açò sense entrar a rallar de l’aval i dels terminis dels
pagaments d’Illesport; cinquè, el tracte que es dóna a altres
clubs, com pugui ser per exemple el nou club de bàsquet a
Mallorca i dic nou perquè no és una fusió, si és nou no pot tenir
la història esportiva que altres tenen i per tant, no pot tenir els
mèrits que oficialment puguin tenir altres que tenen un llarg
currículum i en canvi, aquest club rep el percentatge pertinent
a aquest apartat.

És normal per tant, Sr. Conseller, que hi hagi un cert disgust,
és normal que hi hagi preocupació entre els clubs menorquins
perquè se senten agreujats, veuen tractes de favor cap a altres
clubs i no se senten escoltats per part seva. 

Sr. Conseller, li demanaria que, a part d’escoltar-los, els fes
cas perquè l’experiència en aquest cas és un grau. Gràcies, Sr.
Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, moltes gràcies. Bé, quant als desplaçaments i als viatges,
crec que és una de les coses que s’ha mirat en funció de les
factures que han presentat els mateixos clubs i és una de les
coses que ens han demanat per revisar, llavors sí que els hem
escoltat, sí que els hem fet cas i es revisen, no nosaltres, sinó
conjuntament amb ells.

Quant al tracte de favor, em diu que l’historial del club
només compta un 10% i es queixa i després em diu que al
Mallorca Bàsquet l’hem de comptar sense historial, és una
incongruència dir per un lloc que ho comptam massa poc i per
l’altre que no ho sumam. Li ho he explicat moltes vegades, si
vol li ho explic una mica més detalladament perquè no hi ha
temps, de totes maneres el que sí m’agradaria dir és que estam
en crisi, crec que tothom ho sap i tenim menys doblers que no
mai. Tenim menys doblers que no mai i hi ha més clubs que
mai, llavors que als clubs de Menorca els garantim el 95% del
que tenien l’any passat a falta de revisar els criteris i a falta de
repartir uns 300.000 euros que encara queden, que ens
quedàvem com a bossa, crec que els clubs de Menorca no estan
gens discriminats, el que sí m’agradaria és que no emprassin
aquest 5% que tal vegada la gent no hi està d’acord per criticar
un 95% que sí, que la gent hi està d’acord perquè crec que els
pares, els entrenadors, els esportistes i els clubs el que volen és
transparència, el que volen és que els seus nins puguin jugar, el
que volen és que els entrenadors després d’estudiar molt puguin
entrenar i els clubs el que volen és que no hi hagi aquests judicis
que vostè diu, però podríem parlar dels que hi havia abans, idò
aquests criteris permeten parlar de coses que vostè ha dit, de
coses detallades, crec que és la primera vegada que podem
parlar de si un bitllet val més o val menys i aquest és el criteri.
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Per tant, estic molt content i aquests criteris, crec que són
adequats i objectius, no són els més perfectes del món, però
almenys són millors que els que hi havia abans. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cañellas.

I.3) Pregunta RGE núm. 9340/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla Renova de Sant Antoni.

La següent pregunta és relativa al Pla renova de Sant Antoni
i la formula la Sra. Carolina Torres. Té la paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller de Turisme, durant l’anterior legislatura a través de la
Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears a petició
de l’Ajuntament de Sant Antoni i del Consell Insular d’Eivissa
es va elaborar un pla d’intervenció integral i reactivació de Sant
Antoni de Portmany, es va fer un diagnòstic d’aquella zona
turística ja madura i es va marca un pla d’acció per millorar la
qualitat turística, ambiental i urbanística de Sant Antoni amb
l’objectiu d’aconseguir una zona turística sostenible on puguin
conviure els residents i el sector turístic. Aquest Pla renova
proposa una sèrie d’actuacions necessàries, que no poden ser
assumides pel Consistori de Sant Antoni en solitari ja que
suposen un elevat cost per a les arques municipals. Durant
l’anterior legislatura també es varen posar en marxa diverses
actuacions justament seguint  aquest Pla renova com l’estació
central d’autobusos o el passeig fins a Cala Gració.

 Per això, Sr. Conseller, volem saber si vostè pensa
continuar amb el Pla renova de Sant Antoni de Portmany.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Sr. Nadal, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Torres, sí, naturalment des de
la Conselleria de Turisme en funció de les nostres competències
i en funció de la disponibilitat pressupostària pensam continuar
colAlaborant amb el municipi de Sant Antoni de Portmany i amb
tots els municipis de les Illes Balears per intentar lluitar contra
l’obsolescència turística.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Nadal. Vol fer ús de la paraula la Sra. Torres?
Té la paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, realment
esperàvem un compromís més ferm en la seva resposta,
esperàvem un poc més de, diguem, sensibilitat, ja que el seu
antecessor no va fer res per a aquest municipi de l’illa d’Eivissa.
Aquest pla de reactivació de Sant Antoni de Portmany és vital
per al futur turístic del municipi i, per extensió, també per al
futur turístic de l’illa d’Eivissa. Les circumstàncies són les que
són, els nostres competidors van guanyant terreny i aquí el
paper de les institucions és fonamental, especialment en època
de crisi. 

Vostè, Sr. Conseller, pot passar a la història d’aquesta
comunitat com un conseller que es preocupa, però sobretot que
fa feina per a la recuperació cap a un model de qualitat de les
zones turístiques de totes les Illes Balears o senzillament com
un conseller que és un obstacle per un tema de repartiment de
poder d’aquest govern perquè els consells insulars no puguin
tenir les competències en matèria de turisme tal i com diu el nou
Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Sr. Nadal, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Torres, esper que amb
una setmana no pugui jutjar ni decidir com quin tipus de
conseller passaré a la història, el que li puc assegurar és que el
Govern del qual form part té una clara intenció de complir el
que diu el nostre Estatut d’Autonomia i que les competències en
matèria d’ordenació i promoció turística seran dels consells
insulars, però a més, no només vol culminar el procés de
transferències que ja fa molts d’anys i a través de decret es va
iniciar a aquesta comunitat autònoma, a més té la ferma decisió
d’apostar pel turisme i de colAlaborar no només amb les
possibilitats pressupostàries del mateix govern, sinó a més amb
colAlaboració amb el Govern de l’Estat per fer que hi hagi
importants inversions. 

Em consta per converses amb el secretari d’Estat, el Sr.
Mesquida, que hi ha intenció de fer un Pla Renova a tot l’Estat
espanyol, on en principi eren 1.000 milions d’euros, sembla que
quedaran en 400 més 400, però és una important dotació i
esperam que les Illes Balears, tots els municipis, els de
Formentera, els d’Eivissa, els de Menorca i els de Mallorca,
puguin aprofitar per fer les millores a la planta hotelera i a la
planta turística per poder estar en condicions de seguir
competint i seguir tenint una indústria pròspera que faci que els
beneficis dels empresaris i dels treballadors que fan feina a
aquest sector es puguin notar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. 
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I.4) Pregunta RGE núm. 9330/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Miquel Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a pressuposts generals de l'Estat per al 2009.

La següent pregunta és relativa als pressuposts generals de
l’Estat i la formula el Sr. Josep Mayans. Té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. La pregunta va dirigida al president del
Govern, que veig que no em contestarà encara que parli com a
portaveu del Grup Mixt, però en qualsevol cas m’agradaria
saber com valora des del Govern la inversió dels pressuposts de
l’Estat per a l’any 2009. El conseller d’Economia va valorar que
eren un 80% més elevats que al 2006, quant al còmput de totes
les Illes Balears; evidentment tenc el llistat d’inversions pures,
sense convenis, de l’Estat a les Illes i va triar justament l’any en
què han estat més baixes de tot quasi, quasi, dels darrers vuit
anys. És evident que pitjor no podia ser i evidentment alguna
cosa millor sí que havia de ser i en aquest cas és un 80%, però
com que la pregunta (...) més concreta, m’agradaria saber també
la valoració respecte a les inversions de l’Estat a les illes
pitiüses, quantitat, projectes, en fi, que em desglossàs a quin
nivell s’executaran.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Mayans, el primer que
li diria és que per favor llegeixi bé els Pressupostos Generals de
l’Estat per al 2009 perquè és totalment fals que siguin els pitjors
del darrers vuit anys, val la pena que repassi vostè els
pressupostos liquidats els darrers deu anys i veurà com els dos
darrers anys és quan hi ha hagut l’augment més important de
pressuposts d’inversió de l’Estat a les Illes Balears. En concret,
es va passar de 217 milions l’any 2007 a 300 l’any 2008 i a 421
l’any 2009, de manera que és un increment -repetesc- les dades,
ja ho vaig dir la setmana passada, són tossudes, és un 80% més
que l’any 2007, aquestes són les xifres i vostès les tenen a
l’Informe econòmic financer del Pressuposts Generals de
l’Estat. Per favor, llegeixin-ho millor per evitar dir coses que no
són reals. 

En relació amb les pitiüses al pressupostos 2009 hi ha
consignats 41,8 milions d’euros destinats a inversions directes
a les pitiüses. Per tant, això representa en el total dels convenis
ja signats i de les inversions ja concretes de l’Estat a les Illes
Balears significa el 14,5%.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera. Sr. Mayans, vol fer ús de la paraula?
Té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, presidenta. Tal vegada no m’he explicat bé, jo
deia que és el 80% d’augment respecte al pitjor dels anys que va
ser el 2006, per tant, no sé si no m’he explicat del tot bé, de
totes maneres crec que falten partides molt importants. Falten
partides importants a Eivissa quant a jutjats i crec que el
conveni de carreteres encara no està signat, hi destina una
quantitat bastant inferior a la que es necessita i quant a l’illa de
Formentera falten projectes vitals com són la caserna de la
guàrdia civil, no hi ha ni un sol euro, falta també alguna partida,
encara que sigui a nivell orientatiu que es pugui fer més
ampliable o que pugui ampliar-se en un futur respecte al
conveni, si és que n’hi ha algun, del transport de residus a
Formentera i Eivissa, també falta inversió, que no n’apareix cap
al port de Formentera, i en definitiva, crec que falten projectes
importantíssims per a Eivissa i per a Formentera. 

Som conscient de la situació que vivim, però hi ha
necessitats vitals, no pot sortir el delegat del Govern dient que
el quarter de la guàrdia civil, la caserna de la guàrdia civil no es
fa perquè hi ha problemes burocràtics d’índole urbanística,
Formentera està tot completament enllestit, (...) està totalment
urbanitzat i simplement fa falta que s’hi destini una partida, la
delegada del Govern a Eivissa em va dir que revisaven el
projecte a Madrid, els serveis tècnics, per tant, no fa falta res
més. Fa falta que s’hi destini un pressupost adequat i per tant, ja
no podrà ser el 2010 quan s’inauguri el quarter. 

Un altre tema és el conveni de gestió, m’agradaria saber qui
pagarà la diferència que no cobreix l’ordre del Ministeri de
Transport quant a nolis, falten moltíssims sous per cobrir els
156 euros que...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, només vull detallar-li algunes d’aquestes inversions dels
41,8 milions per a temes de l’Autoritat Portuària, s’invertiran
3,9 milions d’euros a les pitiüses, per a AENA s’invertiran
pràcticament 33 milions d’euros, per a un parador a Eivissa
s’invertiran 4 milions d’euros, per al Ministeri de Justícia
s’invertiran uns 50.000 euros d’entrada i en definitiva, és una
quantitat que -val a dir-ho- s’ha de complementar amb aquella
altra partida que els vaig comentar la setmana passada i que
tenen reclosa als pressupostos generals de l’Estat dels 101
milions d’euros d’una partida extraordinària, d’un crèdit
extraordinari per als estatuts de Catalunya i de les Illes Balears
on hi ha consignats 101 milions d’euros per a Balears on es
poden complementar inversions, evidentment per a pitiüses, per
a Menorca, etc., en relació amb aquesta partida. Dic això perquè
l’únic que hem consignat aquí és el que ja està escripturat, el
que ja està conveniat, el que està signat en definitiva, i manquen
un grapat d’inversions que s’han de concretar, s’han analitzar i
s’han d’especificar en futurs convenis. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera. 

I.5) Pregunta RGE núm. 9334/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Josep Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a valoració de l'augment de les
freqüències de la línia Inca-Palma.

La següent pregunta és relativa a la valoració de l’augment
de les freqüències de la línia Inca-Palma i la formula el Sr.
Francesc Dalmau. Té la paraula.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Mobilitat, la
potenciació del transport públic és una fita fonamental per a la
igualtat i per a la garantia de condicions de mobilitat de tots els
ciutadans i totes les ciutadanes de l’illa de Mallorca. Això no
tan sols significa ampliar la xarxa ferroviària actual, sinó també
augmentar freqüències i oferir un millor servei de qualitat per a
aquesta illa de Mallorca. 

Ens pot explicar quina valoració fa vostè de l’augment de
freqüències a la línia de Palma a Inca?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vicens, té la paraula.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, miri, efectivament
es varen augmentar les freqüències entre Inca i Palma,
concretament a partir de dia 14 de juny, ara fa uns quatre mesos,
i la valoració la veritat és que és molt positiva. 

Miri, abans hi havia unes freqüències que anaven des dels 30
o 40 minuts, depenent de les hores, amb unes hores a més...,
amb uns horaris bastant anàrquics i teníem el problema d’una
ocupació màxima sobretot dels trens a primeres hores, ocupació
que fins i tot arribava a ser, jo diria, de colAlapse. Això
evidentment, no cal dir-ho, creava un mal servei públic i
queixes dels usuaris repetides any rere any, ara mateix li he de
dir que el tren que enllaça Palma i Inca ho fa cada 20 minuts, és
a dir, cada 20 minuts hi ha un tren i concretament entre Palma
i Inca i els pobles que hi ha en aquest mateix trajecte hi ha un
total de 49 trens diaris, els dies feiners, 49 trens diaris, i els
festius 33 trens. 

Per tant, crec que el servei ha millorat moltíssim i, a més a
més, hem posat horaris que són cadenciats, és a dir, que sempre
surten al mateix minut, això també facilita molt la informació
als usuaris. Per tant, li he de dir que efectivament hem fet ja,
hem solucionat almanco aquesta massificació dels trens que hi
havia a primera hora del matí i també li he de dir que no era una
qüestió ni de més doblers ni de més material, era senzillament
fer-ho una qüestió de voluntat política si un creu en el transport
públic. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, Sr. Gabriel Vicens,
era un tema de voluntat política. Voluntat política que es té des
que aquest govern de les Illes Balears ha pres amb voluntat el
tema del transport públic. Jo només vull agrair aquest tarannà
per aquest tema tan sensible com és l’eficàcia i la coordinació
d’un bon transport públic i també vull agrair que sigui escoltada
aquesta associació d’usuaris que tant de temps feia que
reivindicava aquest canvi a aquest tarannà del transport públic,
que era eficaç i prioritari per l’augment de població a l’illa de
Mallorca. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Vicens? No.

I.6) Pregunta RGE núm. 9336/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a integració laboral de les persones amb
discapacitat.

Passam doncs a la següent pregunta, és relativa a la
integració laboral de les persones amb discapacitat i la formula
el Sr. Josep Maria Costa. Té la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des de fa anys, el Govern de les
Illes Balears és un referent dins l’Estat espanyol en polítiques
d’integració de persones amb discapacitat psíquica i física a
l’àmbit de l’administració pública, a l’administració autonòmica
concretament, a través dels programes que s’organitzen a través
del FIOB, o també a través de polítiques normatives quant a la
reserva de places per personal que pateix alguna discapacitat.

La pregunta que li voldria formular Sra. Consellera
d’Interior és quines actuacions s’estan duent a terme actualment
per seguir afavorint la integració de persones amb discapacitat
dins l’administració autonòmica?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Sra. Leciñena té la paraula.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Costa, como usted bien sabe, la
inserción laboral de las personas con discapacidad dentro de la
Administración de la comunidad autónoma es uno de los
objetivos prioritarios de este govern y concretament la
Dirección General de Función Pública de la Conselleria de
Interior como responsable de la política de ocupación pública.
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Para avanzar en esta integración laboral, estamos trabajando
desde el inicio de la legislatura en dos lineas, nivel legislativo
y a nivel formativo. En el ámbito normativo la modificación de
la Ley 3/2007 de función pública en diciembre, junto con la Ley
de medidas tributarias, ha permitido ocupar a personas con
discapacidad a través de contratos temporales de fomento de la
ocupación. Por otra parte el pasado 22 de febrero, en el Consell
de Govern y a propuesta de la Conselleria de Interior, se aprobó
el acuerdo que regula la obligatoriedad que tienen las empresas
públicas, también las fundaciones y los consorcios de carácter
autonómico de reservar una cuota no inferior 5% de las vacantes
para persones con un grado de discapacidad superior o igual al
33%.

Este acuerdo también fija que en el plazo de un año se
elabore un diagnóstico de la situación de la contratación laboral
y estas personas con discapacidad en el sector público de
nuestra comunidad. Este estudio ya se está realizando en las
empresas públicas. El acuedo además, exige que se redacte un
mapa de ocupación de las personas con especial dificultad para
ocupar un puesto de trabajo, como son discapacitados mentales
y los discapacitados auditivos. En la redacción de este mapa
también se está trabajando.

Y en el ámbito formativo para facilitar la integración de
estas personas en la administración autonómica se trabaja a dos
niveles, por un lado están concedidos 25 becas dirigidas a
personas con discapacidades para que puedan realizar tanto
prácticas profesionales como formación en la administración
autonómica y también en las administraciones con la que la
Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) tiene
firmados convenios de prácticas. Estas 25 becas han supuesto
un incremento importante, en un solo año hemos pasado de 15
a 25 y se han distribuido entre las discapacidades de la siguente
manera. La discapacidad intelectual 8, la auditiva otras 8,
discapacidad psíquica 4 y discapacidad física 5.

Resulta relevante y este ha sido nuestro objetivo, el
incremento de becas de discapacitados intelectuales respecto a
convocatorias anteriores y esto ha sido porque es el colectivo
que tiene más dificultades para...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Leciñena. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Costa?

I.7) Pregunta RGE núm. 9338/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a increment de l'atur.

Passam doncs a la següent pregunta, és relativa a
l’increment de l’atur que formula el diputat Sr. Cristóbal
Huguet. Té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats, senyors membres del Govern. Els darrers mesos el
percentatge d’increment de l’atur del mes de setembre, per
exemple, respecte del mateix mes de l’any passat ha estat:
Menorca el 61,6; Mallorca el 49,6; Eivissa el 46 i Formentera
el 35,2. El mes d’agost: Menorca el 52,8; Mallorca 40,8; Eivissa
el 36 i Formentera 15,5. El juliol, per posar només els tres
mesos darrers, Menorca 46; Mallorca 35, Eivissa 36,8 i
Formentera 22.

És obvi que les polítiques d’igualtat marquen que s’han de
tractar de manera diferent les situacions diferents i les polítiques
actives d’ocupació òbviament són polítiques d’igualtat. Per tant,
per tenir unes bones polítiques hem de tenir un bon diagnòstic.
A què atribueix aquestes diferències el Govern en relació amb
l’increment de l’atur a les diferents illes?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Li contesta la Sra. Barceló.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, evidentment
vostè sap perfectament que la diferent evolució de l’atur a les
illes es correspon amb la distribució de la població treballadora
entre els diferernts sectors econòmics i el comportament
d’aquests sectors econòmics que estant tenint davant l’actual
situació de crisi. Sabem, per tant, que els sectors de la
construcció, l’agricultura i la indústria estan patint d’una manera
més dura que el sector serveis aquesta desacceleració
econòmica. Per tant, segons el pes econòmic de cadascun dels
sectors a cadascuna de les illes, l’atur avança més o menys
ràpidament. 

Sí voldria assenyalar-li una cosa, l’indicador de comparació
de la taxa d’atur per dades desagregades entre illes i li he
d’assenyalar el darrer mes que tenim de segragació d’aquestes
dades, que Mallorca té una taxa d’atur del 8%; Menorca una
taxa d’atur del 8%; Eivissa una taxa d’atur del 8,1% i
Formentera una taxa d’atur del 5,2%. Per tant, és evident que les
polítiques actives a cada illa han de tenir un comportament
especial, i així evidentment ho intentarem fer, adequant-nos a
aquests sectors econòmics que estan patint d’una manera més
dura la crisi, a fi d’ajudar cadascun dels indrets de manera
específica. Però allò que són les dades d’atur globals d’índex
d’atur, veim que cadascuna una de les illes, amb les seves
peculiaritats, tenen taxes molt semblants.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Huguet, té la paraula.
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Les taxes d’atur són les que són i
eren les que eren, però si vostè a través de les dades que li he
explicat es repassa allò que és l’evolució illa per illa publicada
el mes d’abril d’enguany per la Conselleria de Treball, podrà
llegir que hi ha diferències significatives per illes i pel que fa a
l’evolució de l’ocupació i l’atur, a Mallorca el nombre de
treballadors ocupats ha augmentat un 3,4; a l’atur un 3,3.
Menorca ha estat l’illa amb l’increment menor en ocupació, un
1,7; l’atur, un augment de 3,3. És a dir, la mateixa conselleria
reconeix, els tècnics, perquè això són treballs tècnics, que hi ha
aquesta desigualtat en l’augment que era la pregunta. Vostè em
contesta amb les taxes. Si l’augment incrementa molt més l’atur
a Menorca, la taxa més tard o més prest serà desigual i pitjor a
Menorca.

Jo li he demanat com diagnostica per fer polítiques actives
millors per la dificultat de l’augment de l’atur a les illes i vostè
em contesta que les taxes per illes són iguals. Escolti, segueixi
per aquest camí i el que aconseguirà és que prest siguin
desiguals i siguin molt pitjors a Menorca. Sra. Consellera, el
que pretenem és cridar l’atenció perquè quan faci convocatòries,
a les darreres no ho ha fet, tengui en compte aquestes
circumstàncies d’increment de l’atur més o manco per illes...

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Les convocatòries es fan sempre basant-se en les taxes
d’atur que tenen cadascuna de les illes i sobretot li assegur que
a partir d’ara, si no era així, ho serà. Les darreres que han sortit
han estat així, si s’han repartit els recursos en aquest sentit, jo li
repetiré, és cert, hi ha hagut una evolució diferent, escolti!,
segons el nivell d’activitat a cadascuna de les illes que són
diferents. Ara, poden comprovar perfectament que la taxa d’atur
del mes d’agost, segregada per illes, és la que és. Sembla que els
encantaria que a alguna illa li anés més malament que a les
altres, però bé, ja ho veuen. Vertaderament treballarem perquè
a totes les illes el nivell d’ocupació sigui el màxim, respectant
les peculiaritats i ajudant tothom. Ara ho farem.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. 

I.8) Pregunta RGE núm. 9329/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, relativa al finançament de les
Illes Balears.

La següent pregunta és relativa al finançament de les Illes
Balears que formula el Sr. Antoni Alorda. Té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, en aquestes alçades
no crec que faci falta argumentar que el sistema de finançament
vigent, l’establert pel Govern Aznar l’any 2001 i que el Govern
del Sr. Rodríguez Zapatero ha mantingut, és intolerablement
perjudicial per a les Illes Balears, això fins i tot ho ha reconegut
el president del Govern i el ministre Solbes, però encara
esperam que el modifiquin.

Davant d’això, hem vist amb preocupació que al projecte de
pressuposts per a l’any 2009 no hi ha encara prevista cap
novetat, sinó que a l’inrevés, preveu un càstig per a les Illes
Balears en forma d’un absurd de contribució al fons de
suficiència de 220 milions d’euros. Crec que coincidirem, Sr.
Conseller, que si sempre ha estat necessari canviar aquest
model, amb la tessitura econòmica, la incertesa econòmica que
vivim, esdevé ara imprescindible.

És per això que li deman quines perspectives té en la
negociació del nou model i els paràmetres en els quals creu que
es mourà?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sr. Manera, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, les perspectives que té
el Govern són les que hem indicat en reiterades ocasions.
Bàsicament la nostra negociació es mou en dues coordenades
bàsiques, elementals. 

En primer lloc que el fons de suficiència, que vostè
invocava, que efectivament és molt lesiu i molt gravós per a les
Illes Balears, es retoqui en funció que Balears continuï sent
solidària amb el nou model, però no a costa de donar serveis per
davall de la mitjana de l’Estat als seus ciutadans. Aquest és un
primer punt de partida molt important, perquè no pot ser que
tenguem les finances públiques que tenim, el finançament per
càpita que tenim i tenguem el fons de suficència que tenim. És
realment difícil de suportar per a les finances autonòmiques.
Aquesta és una primera línia de treball que hem comentat en
reiterades ocasions.

I la segona que ens pareix molt important és recalcular tots
els indicadors que fan esment al model de finançament. Els
indicadors són els que són, no s’han tocat, val a dir població,
insularitat, dispersió demogràfica, etc. Es tractaria d’actualitzar
tots aquests indicadors amb paràmetres dinàmics, en el sentit
que el paràmetre per exemple demogràfic es pugui preveure de
manera dinàmica i no estàtica. No ens hagués passat allò que
ens ha passat si aquesta condició hagués estat present en el
model de finançament.
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Per tant, pensam que fons de suficiència ajustat a les
necessitats de la nostra comunitat autònoma, continuant sent
solidaris, com no pot ser d’altra manera, però no perjudicant els
nostres ciutadans i repensar, recalcular aquests indicadors que
ja hi són i que es necessiten posar en un comptador distint.

Aquestes serien les línies bàsiques de negociació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Alorda? Té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, com vostè sap des
del nostre grup allò que reclamam és una sobirania financera i
econòmica i que sigui des d’aquest nou status allà on participem
en qualsevol nova esfera de participació decidida des de les Illes
Balears amb unes contribucions de solidaritat.

En qualsevol cas en aquells nivells que vostè apunti, sempre
que mantengui un sistema més just, tendrà el nostre suport.
Evidentment amb aquest sistema que tenim i amb els greuges
que representa li demanam fermesa i que defensi
contundentment els interessos de les Illes Balears perquè no
podem continuar per aquest camí.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Vol fer ús de la paraula? No.

I.9) Pregunta RGE núm. 9337/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a Jocs Olímpics de Pequín 2008.

Doncs passam a la següent pregunta, és relativa a Jocs
Olímpics de Pequín i la formula el Sr. Bartomeu Vicens. Té la
paraula.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Enguany ha estat un any olímpic on els diferents esportistes del
món han lluitat per les seves millors marques als Jocs Olímpics
i Paralímpics de Pequín. Tot això ha donat un seguit de
reconeixements importants i els resultats dels nostres esportistes
de les nostres illes.

Des del Grup d’Unió Mallorquina ens agradaria saber quina
valoració es fa des de la Conselleria d’Esports i Joventut
referents a aquests resultats aconseguits pels nostres esportistes
en els Jocs Olímpics i Paralímpics de Pequín 2008?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, bé jo crec que
està molt escrit quin ha estat els resultats dels nostres esportistes
i la valoració. Jo crec que han estat excepcionals, entre altres
coses hem aconseguit el millor olímpic en la història de l’Estat
espanyol i el millor paralímpic de l’Estat espanyol. Llavors això
és molt important.

Ara tot això ens du a un seguit de reflexions i de tasques
pendents. Primer de tot, fer la feina necessària perquè als
pròxims jocs olímpics hi hagi el mateix nombre de participants,
fins i tot que s’incrementi. El tema de les medalles ja és una
altra cosa, també es pot intentar treure el mateix nombre de
medalles, però és una cosa complicada.

Després també aprofitar aquesta estirada que poden pegar
per promocionar l’esport aquests resultats dins les Illes Balears.
I després també aprofitar que gràcies que els jocs olímpics són
un mostrador a nivell internacional molt important, també a
nivell nacional, promocionar aquestes illes des del punt de vista
que siguin un bon lloc per practicar esport. És a dir, si hem
aconseguit un seguit de medalles, atreure esportistes perquè
venguin a entrenar aquí, no només són les medalles que han
aconseguit els nostres esportistes, sinó que per exemple en el
cas d’Anglaterra, devuit de les medalles que han aconseguit als
jocs olímpics, varen fer la seva darrera part d’entrenament aquí.

Jo crec que això és una cosa que hem d’aprofitar i hem de
fer aquesta feina, aprofitar-nos perquè això ens serveixi per
promocionar l’esport, internament i externament, per aconseguir
que d’aquí a quatre anys els èxits siguin superiors als que s’han
aconseguit als passats jocs.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cañellas.

I.10) Pregunta RGE núm. 9342/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a declaracions de la
directora general de Transport Aeri i Marítim.

La següent pregunta la formula la diputada Sra. Cabrer i és
relativa al transport aeri i marítim. Té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, la seva directora general de Transport Aeri
darrerament ha fet unes declaracions bastant desafortunades.
Dia 2 d’octubre va declarar que el Govern no era una emprea de
recolAlocació i que, per tant, no es faria res especial amb els
2.300 treballadors de Spanair i Futura que en breu quedaran
sense feina. Amb això va desautoritzar el director general de
Treball que va dir que sí que farien aquesta feina. Va confirmar
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el que sempre diu, que no té competències i que és una
intermediària amb Madrid, per ventura Seur seria més barat.

 I a més, va deixar en evidència que la famosa comissió de
seguiment de la crisi aèria que es va crear el mes de setembre a
les distintes conselleries només es va reunir per fer-se una foto
perquè no s’ha fet res més. Per cert, dir que Air Berlin ha estat
molt més sensible que el Govern de les Illes Balears. Dir a més
que aquestes declaracions les va fer el dia que, com és freqüent,
fa una roda de premsa amb Air Nostrum i Iberia defensant
aquesta companyia, on curiosament ella feia feina.

Per tant, li demanam, Sr. Conseller, quina opinió li mereixen
aquestes declaracions?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer. Qui contesta? Sr. Vicens, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, sense entrar a
valorar frases tretes de context o lectures parcials, jo li diré que
les línies de feina que fa la direcció general i, per tant, les
declaracions conseqüents, sempre han estat coherents amb el
suport explícit al transport aeri, al sector, a les companyies i als
seus treballadors.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, jo esperava, no avui,
sinó el dia que va fer les declaracions, una rectificació
immediata d’aquestes paraules ofensives cap a aquests 2.300
treballadors i un missatge positiu cap a aquestes persones que
estan en una situació molt difícil. 

Nosaltres hem estat molt crítics amb la seva postura amb les
companyies aèries perquè no han presentat cap pla d’actuació
que nosaltres li demanam, ni aquí ni a Madrid. Sabem que no hi
ha solucions màgiques, però sí hi ha moltíssimes solucions que
vostès no han volgut prendre. Els treballadors han criticat la
seva inactivitat, primer ho va fer Spanair i la setmana passada
el Sepla de Futura va dir concretament que vostès estaven de
braços creuats.

Per tant, jo crec que són intolerables aquestes paraules
ofensives i nosaltres continuarem demanant aquest pla
d’actuació. Esperem que vostè, com sempre, no critiqui el Partit
Popular, que és l’únic que sap fer. I esperem que no ens digui
que la ministra no li agafa el telèfon, perquè després la ministra
digui que vostè ha tengut un mal dia. Jo crec que amb aquests
sainetes no és la millor forma de resoldre una crisi tan greu i
que afecta tantes famílies en aquest moment. Demanam més
sensibilitat per part de la seva conselleria, per part de la seva

directora general, que rectifiqui públicament aquestes
declaracions i que es posi d’una vegada a fer feina.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. No té res a veure, però aprofit per
dir-li-ho, no es posa al telèfon, això que li quedi clar. Sra.
Cabrer, decididament crec que vostè està obessionada a voler
demostrar setmana rere setmana que aquest govern no fa res per
la crisi del sector aeri i com que no li queda altre remei que
admetre la realitat, perquè hi ha infinitats de reunions amb els
comitès d’empresa, infinitats de reunions amb els treballadors
i amb els directius de les companyies aèries que han patit o
pateixen problemes ara mateix, doncs no li queda altre remei
que perdre el temps intentant deformar els missatges i els
plantejaments de la Direcció General del Transport Aeri i
Marítim que sembla que són ben clars.

Senzillament li don dues informacions. En primer lloc varen
ser els mateixos treballadors que ens varen demanar ser
presents, juntament amb la Conselleria de Treball, a la reunió
entre treballadors i la directiva. I també aquest mateix mes, la
directora general, perquè vegi, acompanya en persona els
mateixos treballadors a Madrid a una reunió davant Aviació
Civil.

Una altra informació, un conegut mitjà d’informació ha fet
aquests mateixos plantejaments que vostè pel que fa aquestes
declaracions que varen sortir en el diari, i miri per on -per cert,
quina curiositat- els treballadors de Futura, el comitè d’empresa
de Futura va enviar una carta al director demostrant el seu
malestar per aquesta lectura parcial de les coses, i li llegeix
textualment, diu: “Volem remarcar i agrair la colAlaboració del
Govern de les Illes Balears en el seu oferiment per a les labors
de mediació entre el comitè d’empresa i l’empresa, i això ha
quedat ben patent amb la mediació i la presència de la directora
general de Transports, Joana Amengual, i del director general
de Treball, Pere Aguiló, als quals agraïm particularment la seva
labor”.

Per tant jo, Sra. Cabrer, no sé de què parla vostè, crec que
amb això està tot dit. Li agrairia que no segueixi per aquest
camí. Al revés, faci coses positives, doni’ns idees positives i no
sempre el mateix, i la veritat és que jo sincerament la convid a
fer preguntes una mica més interessants en aquesta cambra.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens.

(Aldarull a la sala)

I.11) Pregunta RGE núm. 9335/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a intercanvi de creadors i
estimulació de la creació artística.

La següent pregunta, la formula la Sra. Cristina Rita, i és
relativa a l’intercanvi de creadors i estimulació de la creació
artística. Sra. Rita, té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors i senyores
diputats. Aquesta pregunta va adreçada a la consellera
d’Educació i Cultura. Les nostres illes són un lloc magnífic per
a la inspiració i la creació artística, pel seu paisatge, la seva
llum, la seva tranquilAlitat, i açò està reconegut no només pels
nostres artistes sinó per tots aquells nascuts a altres indrets i que
han elegit venir a aquestes illes per viure i desenvolupar el seu
treball.

Però no tot és bo i és ideal. La circumstància insular també
provoca un aïllament que dificulta als nostres artistes donar-se
a conèixer fora de les Illes i també per estar al dia de les
tendències i línies creatives que se produeixen no tan sols fora
de les nostres illes sinó entre les mateixes illes germanes, cosa
que pot limitar la seva creativitat.

És per aquest motiu, Sra. Consellera, que li deman quines
decisions ha pres la Conselleria d’Educació i Cultura per fer
possible l’intercanvi de creadors i estimular així la creativitat
artística a cadascuna de les Illes Balears?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes 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.
Rita, efectivament un dels objectius de la Direcció General de
Cultura de la conselleria és la promoció (...) dels nostres artistes
tant dins el nostre territori com fora de les nostres fronteres.
Això s’evidencia per una banda en la participació en tota una
sèrie de fires a nivell nacional i internacional, però també, pel
que es refereix més concretament la seva pregunta, li diré que
el que té la Direcció General de Cultura és una sèrie
d’actuacions i d’ajuts dirigits als nostres creadors mitjançant
convocatòries anuals de subvencions i convenis de colAlaboració
interinstitucional per presentar els seus treballs a les altres illes.

Així en arts plàstiques podem destacar la presència al Museu
de Menorca de l’artista mallorquina Esther Olóndriz, la
colAlectiva itinerant “Silencis” de Menorca a la resta de les Illes,
les historietes “El còmic de les Illes Balears” a totes les Illes;
l’exposició itinerant de Joan Costa que va començar a Menorca,
continuà a Eivissa, passa ara a Formentera i després tornarà a
Menorca; el programa “Viu la cultura” o “Fes biblioteca” amb
accions per als joves com el “País de (...)”, que es va fer a la
Biblioteca de Palma i ara passa a la de Menorca, etc.

Però a més tenim el tema dels circuits teatrals, escènics i
musicals. Enguany s’ha firmat un protocol d’actuació de
colAlaboració amb els consells per fer-ho possible i per al 2009
es prepara la normativa adient. En el cas del teatre enguany
s’han fet més de 20 representacions de companyies de les
Balears a una illa diferent a la seva, i també s’està preparant un
conveni amb l’INAEM per rebre l’ajuda del Ministeri de
Cultura. Igualment es prepara “Illes Balears en concert” per
garantir la itinerància dels grups musicals a les altres illes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés. Vol fer la Sra. Rita ús de la paraula?
No.

I.12) Pregunta RGE núm. 9341/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a procediment per adjudicar dues places
d'inspector accidental d'Educació.

Passam, doncs, a la següent pregunta. És relativa al
procediment per adjudicar dues places d’inspector accidental
d’educació, i la formula el Sr. Francesc Fiol. Té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. El butlletí oficial de dia 2 d’octubre
del 2008 publicava el nomenament interí de dos inspectors, un
d’ells Josep Gomila Benejam, que fou conseller de Cooperació
en la legislatura 99-2003. La pregunta va adreçada en primer
lloc al fet de si tenia molt de sentit fer un concurs per donar
inspeccions interines, tota vegada que hi havia des de (...) feia
tres anys un concurs amb una sèrie de places de gent que havia
participat en aquest concurs i a la qual es podria haver adjudicat
automàticament la plaça. 

Quins han estat, per tant, els criteris que han duit a promoure
un nou concurs i fer que aquesta plaça, una d’elles, fos
adjudicada al Sr. Gomila Benejam?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Sr. Galmés té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, aquesta llista de què
vostè em parla no era vinculant però li he de dir que
evidentment no vàrem contemplar aquesta possibilitat perquè
ens trobam davant d’una nova normativa educativa de
referència, que és la LOE, sobre la qual els candidats han de
basar els seus projectes. Per això hem canviat la resolució.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament vostè no està
vinculada a cap llista que hi pugui haver i vostè té la potestat
sempre de treure aquest tipus de concurs. El que passa és que el
Sr. Gomila Benejam, en aquell concurs que vostè no ha volgut
emprar, tenia 20 persones per davant. Per tant jo el que em
deman és quins mèrits han canviat en aquest concurs perquè el
Sr. Gomila amb aquest nou concurs ascendís 20 places; això és
el que ens demanam. Com vostè ja deu saber en aquests
moments, hem demanat l’expedient i farem un seguiment
perquè no fos cosa, no fos cosa que coincidissin els nous mèrits
que han posat en aquest concurs amb els projectes, estudis i
cursets que hagués fet el Sr. Gomila el darrer any i mig.

No ho dic per cert; ho volem esbrinar i ho esbrinarem. A mi
em llevaria un pes de damunt si vostè em digués que no és així,
però naturalment quedam a l’espera, volem ser prudents amb les
qualificacions de les persones, no volem jutjar ningú com fan
alguns altres en aquesta cambra amb tanta freqüència.
Esperarem per tant poder llegir-nos l’expedient, poder comparar
els mèrits, però sincerament creim que hagués estat molt més
honest tirar de la llista anterior.

El fet que hi hagi una nova legislació no justifica de cap
manera que s’adjudiquin a persones distintes unes places
d’interins que en definitiva no suposen una vinculació definitiva
al cos d’elit, que és el cos d’inspectors, però que en qualsevol
cas sí que significa puntuació per al dia que es convoqui la plaça
definitivament. Això, ho sap vostè molt millor que jo. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol.

(Aplaudiments)

Sra. Galmés, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Fiol, el primer que li vull dir és
que de la llista anterior només s’han tornat a presentar el Sr.
Gomila i un altre; els altres sis varen rebutjar plaça i, segons la
seva resolució, perdien els drets adquirits en el concurs, i l’altre
va renunciar a través d’un escrit. 

Efectivament vostè tendrà, com ha solAlicitat, tot l’expedient
que podrà mirar fil per randa, per davant i per darrere. Jo
comprenc que en aquest moment vostè sospiti de tots, no posi
la mà al foc per ningú, però jo estic molt tranquilAla amb el
procés seguit, un procés molt més transparent quant que la
comissió que avalua els mèrits és una comissió no digitada, no
de representants polítics, sinó presidida pel director de la
Inspecció i triats, elegits per sorteig els inspectors. Jo tinc plena
confiança en els inspectors i evidentment vostès no posen la mà
al foc ja per ningú.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés.

(Petit aldarull a la sala)

I.13) Pregunta RGE núm. 9343/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte de "via connectadora
d'accessos a Palma".

La següent pregunta és relativa al projecte de "via
connectora d’accessos a Palma", i la formula la Sra. Estaràs.
Sra. Estaràs, té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, dia 29 d’agost de
l’any 2006 vostè digué, entre cometes, “el segon cinturó tendrà
un sol carril i serà en un sol sentit...”, “amb un sol carril per
sentit”. Posteriorment la Sra. Armengol, actual presidenta del
Consell de Mallorca, en el seu debat d’investidura -obr cometes-
digué: “Abandonarem també el segon cinturó, treballarem de
valent en l’estudi de mobilitat que ens aporti noves solucions”.

Avui, dia 14 d’octubre de l’any 2008, tenim notícia que no
s’ha fet aquest estudi que demanava la Sra. Armengol, no l’ha
vist ningú. Tenim notícia que es fa el segon cinturó i, a més,
vostè m’ho va dir a la reunió que vàrem tenir, vostè em va dir
que li canviarien el nom i que farien algun canvi. En qualsevol
cas, li diguin ronda, li diguin variant, li diguin via connectora,
li diguin el que li diguin és el segon cinturó.

Record també que dia 6 de novembre del 2006 Antoni
Alemany, de l’equip de la Sra. Armengol, digué que es farà un
estudi de mobilitat i que es demostrarà que no fa falta el segon
cinturó. En el programa del PSM s’abandonava aquest projecte,
i en el programa electoral d’Els Verds també s’abandonava
aquest projecte. Quin miracle, relacionat -segur- amb els sants
de Son Real, ha tengut lloc perquè es faci el segon cinturó i entri
el seny, com va entrar amb Son Espases?

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs.

(Petit aldarull a la sala)

Sr. Antich té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. Miri, jo mai,
mai no li he dit que es faria un canvi purament i simplement de
nom o que es faria un maquillatge, entre altres coses, Sra.
Estaràs, perquè les seves carreteres són impossibles de
maquillar, els seus projectes no hi ha qui els maquilli.

Miri, estic molt content que em parli d’aquest tema perquè
em parla d’un gran acord, d’un gran acord de les forces
polítiques que donen suport a aquest govern, i de les distintes
entitats veïnals que es veuen afectades. Per tant es tracta d’un
projecte que ha estat parlat amb la gent, molta diferència amb el
que vostès feien.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antich. Sra. Estaràs, té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. És igual, Sr. President, no el creu
ningú. Jo li ho explicaré: el projecte del Partit Popular anava
d’Alcampo a Continente, concretament 7,7 quilòmetres, el
mateix projecte en aquest tram que vostès presenten. A
continuació el nostre projecte anava fins a la carretera de
Bunyola, 1,2 quilòmetres; exactament igual que el seu. I ara ve
la diferència: el nostre projecte a partir de la carretera de
Bunyola anava per Son Sardina i el seu va per Son Castelló, per
la rotonda de Sóller i, escoltin bé això, acaba al monestir de La
Real.

(Remor de veus)

I acaba allà, i la llargària és exactament la mateixa. La
diferència és que nosaltres posàvem una mitjana de 12 metres
i vostès la posen de 2. I esperin. Serà un projecte de quatre
carrils, que envoltarà Palma, que a més serà una via de capacitat
alta de trànsit i que acabarà a La Real, que per poder acabar a La
Real s’acostarà a la sagristia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies...

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

...que a més ocuparà una franja d’arbres i això serà...

LA SRA. PRESIDENTA:

...Sra. Estaràs. 

(Aplaudiments)

Sr. Antich, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. Sra. Estaràs,
cuidi’s de la seva credibilitat que, de la meva, ja me’n cuid jo,
que vostès no passen pels millors moments.

(Alguns aplaudiments)

Miri, aquesta nova via que s’ha acordat suposa una reducció
del 30% del territori només en amplada de via: passa de 45
metres d’amplada a 30 metres; aprofita vies ja existents, redueix
el tram de la nova construcció de vies a menys de 2 quilòmetres.

Per altra banda, efectivament, dóna solució a l’Hospital de
Son Espases, efectivament, cosa que vostès no feien. Vostès la
duien a la rotonda (...) perquè vostès volien unir aquesta rotonda
(...) amb Calvià i volien passar per Na Burguesa. Nosaltres, no,
Sra. Estaràs, nosaltres no ho volem fer, això. Llavors es
preserven els nuclis tradicionals de Sa Garriga i de Son Sardina,
i s’atura l’especulació urbanística que s’apuntava en el nord de
Palma amb l’anterior projecte, que era un tema d’una gran
preocupació de molts de ciutadans i ciutadanes.

Per altra banda serà una solució efectiva a la saturació dels
accessos a Palma i permetrà millorar la circulació dels polígons
de Son Castelló i de Can Valero, l’accés a Sa Indioteria i al nou
hospital. I, efectivament, els carrils estaran separats per una
mitjana de formigó com a la carretera de Palma a Manacor. Es
tracta d’una C-80, no d’una AV-120, que és el que vostès volien
fer, una autopista, això que els agrada tant, a vostès, i a més ja
s’ha anunciat per la Conselleria de Mobilitat, i també es farà des
de les altres institucions, que es farà tota una sèrie
d’aparcaments per descongestionar la situació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich.

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

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)
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II. InterpelAlació RGE núm. 6764/08, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a l'aplicació de la Llei
5/2008, de 14 de maig, d'actuacions urgents destinades a
l'obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de la interpelAlació 6764, que presenta el
Grup Parlamentari Popular i relativa a l’aplicació de la Llei
5/2008, de 14 de maig. Per defensar-la té el Sr. Pastor la
paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
amb el seu permís parlarem de present i parlarem de futur, i
deixarem per una estona de parlar de passat, de parlar del que va
fer l’anterior govern.

Avui aquest parlament, en una sessió de control al Govern,
vol exercir des del grup majoritari el que són els seus drets, a
pesar que a qualcú li sembli malament. Avui parlarem de
l’anomenada Llei de l’habitatge, de la Llei de la reserva
estratègica de sòl, i per començar hauríem de recordar el procés
turbulent que va tenir aquell dia de negociació, que molt bé
recordarà el conseller, amb amenaces dels seus socis de govern
de no votar aquesta llei si vostè mantenia els acords a què havia
arribat amb el partit majoritari dues hores abans.

És vera que el Partit Popular va consensuar aquesta llei i la
va votar a favor, i ho vàrem fer precisament per un sentit de
responsabilitat, perquè gràcies a això es va corregir una sèrie de
coses que venien en el projecte inicial. És ver també que quan
consensues una llei no et va tot bé i queden coses que hauries
modificat si fos la teva llei, però això són els grans acords.

Però una cosa és ben certa: pensàvem que allò que vostès
volien amb el Partit Popular era consensuar la política
d’habitatge del Govern, la política d’habitatge d’aquesta
comunitat, i hem de reconèixer, i no ens sap gens de greu dir-ho,
que vàrem ser una miqueta ingenus, que pecàrem d’ingenus. Es
fa l’aprovació d’una llei per unanimitat, amb el suport del Partit
Popular, però al mateix temps es prenen altres tipus de mesures
paralAleles que no solament no són consensuades sinó que es fan
amb un dubtós procediment, almanco amb poca transparència.

El moment de l’aprovació de la llei, sense cap dubte i això
ho reconeixerem tots, no és el mateix moment que el de la seva
aplicació, han canviat les coses; hauríem d’analitzar, doncs,
avui, els avantatges d’aquesta llei però també els mateixos
inconvenients i els seus perills. 

Començaríem per la saturació del mercat de l’habitatge.
Hem de reconèixer que avui al mercat hi ha moltíssim habitatge
per vendre que no es pot vendre, que els mateixos promotors i
els particulars tenen i que la gent no compra. Amb la dificultat
del finançament per adquirir un habitatge, però sobretot també
amb la dificultat que tenen els promotors per acabar aquestes
promocions que estan començades; també amb una baixada -i
a més ho reconeixen ja els mateixos sectors- amb una baixada
del preu de l’habitatge lliure, l’habitatge comença a baixar. Però
sobretot amb alguna cosa que té aquesta llei, que jo crec que ho

hem de fer mirar i que crec que entre tots hem d’arribar a
qualque conclusió, que es fan urbanitzacions, petites
urbanitzacions, petites taques a sòl rústic al marge d’una
planificació global d’un municipi, pel seu procés; és a dir, ens
ofereixen un solar de 5.000 metres, el requalificam sense el
procediment habitual i això creixerà al marge del mateix pla
parcial o el mateix planejament municipal, cosa que no és el
millor, no és el més coherent.

Vostès duen al Parlament una llei que ha de ser l’instrument
per obtenir sòl de forma gratuïta. Ens pareix una iniciativa bona.
En el cas de sòl rústic hem de reconèixer que a canvi de consum
de territori, cosa que és un problema en segons quin moment per
a segons quin grup d’aquesta cambra però que en alguns
moments deixa de convertir-se en un problema. Però al mateix
temps fan compres de sòl a preu de canari jove, que per cert ens
agradaria, si té un moment, que ens explicàs quins procediments
i quins criteris es varen seguir. I al mateix temps compren
habitatges en construcció, de les quals també desconeixem el
procediment i també els criteris pels quals han estat comprats,
sabem que amb poca transparència.

Permeti’m que jo ho qualifiqui de tudada de doblers públics
i alguna cosa més que vostès ja es poden imaginar. Comprar un
solar a Campos per 18 milions d’euros per construir devers 450
habitatges consideram que és una tudada de doblers públics,
sobretot quan llegim declaracions del seu batle que no estan
disposats  a acceptar que allà es facin aquestes construccions. Al
mateix temps tot això en el seu moment englobava un total de
26,7 milions d’euros per a uns terrenys que donaran 654
habitatges, amb una repercussió del sòl de 40.850 metres per a
habitatge només de solar.

Aquí s’han d’afegir els 16 milions que varen costar 16
habitatges amb una mitjana del preu de l’habitatge de 131.000
euros per cada pis. Pensa, Sr. Conseller, que el Govern fa una
bona gestió amb aquesta adquisició? Vostè les tornaria a fer
ara? Vostè tornaria comprar a dia d’avui al mateix preu el solar
que va tenir a Campos? Pensa que la compra d’aquest solar ha
tengut tota la transparència necessària per a una compra per part
d’un govern d’un solar en aquest preu? Pensa, Sr. Conseller, que
aquesta política és compatible amb la llei aprovada en aquest
parlament? Ens agradaria que expliqués com compensarà vostè
el preu, la repercussió del sòl que tendran els habitatges que es
construiran en el solar de Campos o els habitatges que es
construiran a qualsevol altre solar que un promotor hagi entregat
al Govern, aquest 50% a les administracions d’edificabilitat,
perquè a vostè li donen el solar, l’edificabilitat, a preu zero.
Com pensarà vostè això? No pensa que és una barbaritat el
procés que s’ha fet al marge d’aquesta llei? No pensa que amb
tot allò que ha fet vostè ja no té cap sentit l’aplicació d’aquesta
llei?

A tot això hem d’afegir una addicional segona que és una
autèntica bomba de rellotgeria, una addicional que fa que les
conseqüències siguin imprevisibles, però sobretot, imprevistes
per vostès. Una llei que fou aprovada per una sola vegada, per
un sol concurs, però que mentre estigui, estarà en vigor aquesta
addicional segona que farà que vostè mai  no pugui calcular, ni
puguin assegurar en aquest parlament quants d’habitatges de
protecció oficial es faran en els municipis que puguin aprovar
aquesta edificabilitat. Pensam que no s’ha pensat en les
conseqüències dels planejaments municipals, ja li vaig
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comentar, i sobretot, una vegada haver-ho estudiat, la
Conselleria de Medi Ambient obliga els ajuntaments al seu
planejament a aplicar el màxim d’edificabilitat a un municipi,
faríem una cosa fictícia, com si tomam tot Palma i ho tornam
aixecar tot amb la màxima edificabilitat, amb la necessitat de
població màxima. Sobre aquests números van fer reserves de
zones verdes, reserva de zones d’equipaments, etc. 

No pensa avui que vostè ha condemnat aquests municipis a
haver de fer una previsió en el seu planejament d’un 50% més
de densitat de població? Un exemple, en el solar de Campos que
vostè va comprar hi havia una previsió en el seu planejament
que hi pogués haver 854 habitatges. Si vostè agafa l’addicional
segona, pisos de 60 metres, es poden fer 1.200 habitatges.
Imagini que vostè mitjançant aquesta addicional segona ho
permet a tots els municipis. Això fa que automàticament la
densitat de població pugi d’una manera disparada.

Sr. Conseller, són moltes les respostes que ha de donar avui
i són molts els dubtes que se’ns han obert respecte de la seva
gestió. Però hi ha una cosa que ens preocupa molt més que tot
allò que avui havia anunciat, ens preocupa tot allò que ha passat
des del dia que es va aprovar aquesta llei en el Parlament, dia 17
de maig del 2008. Es fa la convocatòria del concurs dia 22 de
juliol de 2008 fins al dia que vostès tanquen el termini de
presentació. El més lògic amb aquesta llei, una llei que ha sofert
tantes modificacions seria lògic que s’hagués aprovat la llei, que
s’hagués fet un reglament i que s’hagués fet el concurs. Això
hauria estat el procediment habitual en una llei, jo diria tan
confosa i que ha creat tants dubtes als mateixos que l’han de
menester. Bé, aquí ens surt una cosa imprevista, que ha passat
des del dia que vostès convoquen el concurs fins el dia que
tanquen el concurs. Dia 9 de setembre del 2008, des de la seva
secretaria general surt un comunicat per fer aclariments sobre el
tema de la llei. Es fica en temes completament tècnics, que són
més propis d’un reglament que d’una fulla informativa. Dos
dies després, vostès treuen de dins la mateixa conselleria una
altra nota informativa per aclarir coses, fins i tot coses que no
figuren a la llei, com és el punt 6. Això ens fa sospitar, això ens
crea molts dubtes perquè ens agradaria saber per què serveixen
aquests criteris si vostès no els han posat clars damunt la llei. 

A qui han aclarit vostès aquests criteris? A quin han donat
l’avantatge vostès que mitjançant aquests criteris es presentessin
al concurs? Al mateix temps vostès, i això no ho tenim en mà,
envien un esborrany de reglament al Consell de Mallorca, que
és un reglament per validar tot el procés que vostès han fet
d’adjudicació de solars d’HPO. És per això que vostès fan un
reglament? Vostès s’atreviran a aprovar un reglament quan
s’hagi acabat el concurs, Sr. Conseller? Ens pareix que això és
motiu més que suficient per invalidar aquest concurs. Ens
pareix, Sr. Conseller, que vostè no ha sabut utilitzar i no ha
sabut valorar el suport que li va donar el grup majoritari. Ens
pareix, Sr. Conseller, que vostè aquest procés no l’ha dut amb
la transparència que toca. Ens pensam ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Un segon, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Ens pareix, Sr. Conseller, que s’hauria d'asseure amb el grup
majoritari. Ens pareix que vostè hauria de donar moltes
explicacions sobre aquest procés, perquè en cas contrari
nosaltres no donarem aquest procés per vàlid i això perjudicaria
moltíssim una cosa que vàrem ser capaços tots els grups
d’aquesta cambra d’aprovar per unanimitat perquè pensàvem
que una llei de l’habitatge era necessària per a aquesta
comunitat.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Per contestar té la paraula el Sr.
Carbonero.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Pastor, miri és cert que a la Llei d’habitatge..., jo crec que cal
ser rigorosos en aquest parlament, la llei d’actuacions urgents
per obtenir sòl per executar habitatges de promoció pública o de
protecció pública, per obtenir sòl perquè si és cert que en aquest
moment el que va motivar que presentéssim la llei i el que va
motivar que intentéssim arribar a acords amb els diferents grups
de la cambra, amb el Grup Popular, amb vostè mateix, era la
necessitat de crear reserves estratègiques de sòl, la necessitat de
resoldre el tema d’una vegada per totes en aquesta comunitat de
l’endèmica manca de sòl públic destinat a habitatges de
protecció pública. 

És veritat que les coses han canviat, però no han canviat a
millor, vostè no ha donat cap bona notícia, no és veritat que la
situació faci reflexionar respecte dels objectius fonamentals de
la llei. Teníem una situació en què els ciutadans de les Illes
Balears havien de pagar el 60 i el 80% del seu sou per accedir
a un habitatge. A la nostra comunitat autònoma el preu de
l’habitatge era dels més cars de l’Estat espanyol, és veritat que
està minvant una mica, però també és veritat que minven per tot.
No hi havia sòl d’ús residencial que fos públic, que pogués ser
destinat a habitatges de protecció oficial. I les Illes Balears eren
la comunitat autònoma de tot l’Estat espanyol que manco
habitatges de protecció pública tenien. Tot això que va ser, des
del meu punt de vista, el que va motivar la creació de reserves
estratègiques de sòl, tot el que va motivar que tramitéssim la
llei, tot això continua vigent, però no només continua vigent, és
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que ha anat a pitjor, estam en una situació pitjor. Ara si els
ciutadans volen poder accedir a un habitatge, doncs tenen molt
difícil poder obtenir un crèdit hipotecari. Per tant, des d’aquest
punt de vista, es tracta d’adequar a la realitat existent les
mesures que vàrem prendre.

Vostè també recordarà una qüestió de la llei que és la que
d’alguna manera contesta les preguntes que vostè ha fet. Era una
llei urgent, es va tramitar per urgència, vostè no ho ha dit, es va
aprovar en el Consell de Govern per urgència, es va dur al
Parlament per urgència i es va aprovar per urgència, perquè hi
havia una urgència i continua havent-hi una urgència. Sr.
Diputat, no és veritat allò que de vegades s’ha dit, que no hi ha
demanda d’habitatges. El que passa és que no hi ha habitatges
per la demanda que hi ha. Aquest és el problema, no hi ha
habitatges assequibles i, per tant, si no hi ha habitatges
assequibles, hem de fer tot allò que puguem per intentar obtenir
aquests habitatges.

Jo crec que d’entrada és imprescindible crear confiança, i
per això jo esper que vostè reconegui com a mínim que el que
estam fent és intentar que els ciutadans tenguin de cara al futur
..., vostè ho ha dit, parlem del futur, una certa confiança en
relació amb les seves possibilitats d’adquirir habitatge, o
d’obtenir un habitatge. No fa molt, José Antonio Fernández
Jodar, a la seva secció “Desde mi pantalla” del diari Expansión
deia: “quien tenga una buena noticia que la dé”, perquè
realment estam davant d’una situació que tot allò que ens
arriben són males notícies, d’un cantó i d’un altre, però tot són
males notícies. Llavors, jo crec que és imprescindible donar
bones notícies, sobretot perquè els ciutadans tenguin, com he dit
abans, un cert nivell de confiança. Jo crec que avui aquí puc
donar un seguit de bones notícies.

Primera bona notícia. Miri, en l’aplicació de la Llei
d’actuacions urgents per obtenir sòl, en l’aplicació de la Llei
5/2008, aconseguirem abaixar els preus, aconseguirem abaixar
els preus en unes xifres que jo crec que són importants. S’han
presentat 56 ofertes, amb una capacitat residencial de 30.000
habitatges, la qual cosa dóna un marge suficient perquè
nosaltres ..., vostè si se’n recorda de l’exposició de motius de la
llei, parlàvem de 5.000 habitatges, se n’han presentat 30.000;
5.000 eren protegits i 5.000 eren lliures. Per tant, tenim un
marge suficient per pensar que això que vostè ha dit, que
s’aplicarà aquesta llei a sòl rústic, tal vegada no serà així. Tenim
aquest marge per pensar-ho, perquè el 54% de les propostes que
s’han fet estan en sòl urbà i urbanitzable.

A més li diré que els habitatges a preu taxat que s’han
presentat estan al voltant dels 75.000 euros per a un habitatge de
60 metres quadrats. Jo vaig dir una vegada que nosaltres seríem
capaços de generar habitatges a 90.000 euros, i vostès em varen
dir de tot, em varen dir que creava alarmisme, que creava
desconfiança en el sector, que generava falses expectatives. La
Sra. Estaràs va dir que jo era un “descerebrat” per aquest motiu.
Ara no ho dic jo, ho diuen els promotors que han presentat
propostes i no diuen a 90.000, diuen a 75.000, la qual cosa
suposa amb un crèdit hipotecari normal una quota hipotecària
de 370 euros mensuals. A més, hi ha una altra bona notícia,
aquesta actuació de la llei permetrà una mobilització del sector
de la construcció bàsic, avui llegíem unes declaracions del
president de la Patronal de la Promoció que deia que és
imprescindible que es generi confiança per als nous habitatges,

la creació de nous habitatges per mobilitzar el sector. Doncs,
una altra bona notícia. Només els 5.000 habitatges de protecció
pública que es generaran mitjançant la llei signifiquen una
activitat econòmica per al sector de la construcció i totes les
empreses auxiliars d’almanco 500 milions d’euros.

En relació amb la tramitació de la llei. Miri, la llei deia que
es tramitaria mitjançant una convocatòria, que seria un concurs
i que aquest concurs es posaria en marxa el més aviat possible
perquè hi havia urgència i encara n’hi ha. I a la vegada la llei
habilitava, no obligava, a fer un reglament. Després, Sr. Pastor,
vàrem posar en marxa les dues coses, vàrem posar en marxa un
reglament, vostè sap que això no s’improvisa, hi ha d’haver un
equip jurídic que ho estudiï, i vàrem posar en marxa el concurs.
El concurs, com tots els concursos, li ho puc assegurar perquè
jo m’he presentat a molts, els concursos tenen una fase a la qual
la gent demana aclariments en relació amb les propostes que
poden fer al concurs. Demanen aclariments, i aquests
aclariments es contesten per l’òrgan que ha convocat el concurs,
i això és el que se va fer. Els aclariments s’havien presentat,
s’havien demanat per correu electrònic, per via telefònica i el
que es va fer va ser contestar aquests aclariments. Amb uns
criteris que després seran o no els que figuraran en el reglament,
però el reglament serà en definitiva el que desenvolupi aquells
aspectes que han quedat més a l’aire de la llei.

En relació amb l’addicional segona, en relació amb el tema
de Campos, són temes de què ja hem parlat altres vegades. Miri,
és veritat, jo estic absolutament satisfet de les actuacions que
hem fet des de la conselleria, estic molt satisfet que no només
haguem estat capaços de tirar endavant aquesta llei, que no
anulAla cap de les altres actuacions, sinó que també siguem
capaços de poder comptar ara mateix, des d’avui mateix, amb
sòl públic per fer habitatges de promoció pública que es podran
entregar el més aviat possible, que també tenguem 116
habitatges comprats o edificis amb una capacitat de 116
habitatges comprats. I un concurs, si vostè no ho sap, li ho dic
ara, dia 24 d’aquest mes acaba un concurs perquè es presentin
també edificis amb una capacitat residencial de 150 habitatges.
Dijous passat El País deia que la Generalitat ha posat en marxa
un procediment similar per aconseguir 500 habitatges, poder-los
aconseguir el més aviat possible i, per tant, que els ciutadans no
hagin d’esperar, 500 habitatges. Quan ells comencin a posar en
marxa aquest procediment, nosaltres ja en tendrem més de 300.
Per tant, no crec que aquestes actuacions se superposin, ni que
siguin contradictòries, ni que anulAlin la llei. Tot el contrari,
signifiquen una passa endavant i una passa en la mateixa línia
i en la mateixa via, urgència i celeritat.
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Sra. Presidenta, permeti'm acabar amb una cita. Sr. Pastor,
un diputat del seu grup que no és present en aquesta cambra em
va dir una vegada que si tenien efecte positiu les mesures que
nosaltres estàvem impulsant, la llei i les altres mesures, en
aquesta comunitat autònoma hi hauria un abans i un després en
matèria de política d’habitatge. Jo crec que és veritat, el més
probable és que després d’aquesta legislatura hi hagi un abans
i un després. A vostès els correspon saber on se situen ...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Carbonero.

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

...l’abans i el després mai no es casen. Vostès poden estar en
l’abans, però jo els convid, com ja vàrem fer una vegada, que
estiguin en el després.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Per fixar posició i per un temps de
cinc minuts intervé en primer lloc per part del Grup Mixt la Sra.
Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Carbonero, des del nostre grup valoram positivament, volem
que ho sàpiga, i consideram encertades les línies generals de la
política d’habitatge que du a terme la seva conselleria i, en
concret, l’aplicació de la Llei 5/2008, de 14 de maig. Volem
aprofitar aquesta intervenció per fer algunes reflexions en
relació amb el dret de l’habitatge, amb els objectius
d’oportunitats d’aquesta llei i finalment, demanar-li alguns
aclariments.

Una vegada més, hem de recordar que l’accés a un habitatge
digne i adequat és un dret constitucional i estatutari. És, a més
a més, un dels problemes destacats dels habitants de les Illes
Balears a totes les enquestes. És sabut que els alts preus de
l’habitatge a les nostres illes dificulta el compliment d’aquest
dret i aspiració. Així mateix és oportú recordar que la nostra
comunitat -i vostè ho ha dit- figura a la cua de l’Estat espanyol
pel que fa a la construcció d’habitatges protegits, així com la
tradicional manca de patrimoni de sòl públic per a la seva
construcció.

Entenem, per tant, que és en aquest context que es va
plantejar el projecte de llei sobre mesures urgents destinades a
l’obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública, el
principal objectiu de la qual no és altre -i en això també
coincidim- que disposar de sòl suficient per oferir a ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears un nombre raonable d’habitatges
a preus assequibles. A aquest objectiu s’afegia un secundari i
complementari, que era ajudar a la reactivació del sector de la
construcció, que mostrava en aquell moment uns símptomes de
desacceleració. 

Convé recordar -ja s’ha dit aquí- que el procés de negociació
d’aquesta llei no va estar exempt de tensions, però que es va
arribar a un consens entre tots els grups parlamentaris, tot i que
sembla que avui això sembla ja com si haguera estat una utopia.
D’altra banda cal tenir present que l’aprovació de la llei va ser
rebuda amb un notable escepticisme per part de professionals,
algunes institucions i també representants del Partit Popular, tot
i que l’havien signada, que gairebé pronosticaven, i jo diria que
amb una certa satisfacció, el fracàs de la iniciativa. 

Sr. Conseller, com vostè ha assenyalat els resultats de la
convocatòria són esperançadors. S’han rebut prou ofertes de sòl
per poder arribar a la fita inicial dels 5.000 habitatges protegits
o de preu taxat. Des del nostre punt de vista aquesta iniciativa
cobra més importància si tenim en compte l’agreujament de la
crisi econòmica aquests darrers mesos. L’augment de l’atur i la
previsible precarització de la feina faran encara més difícil
l’accés a un habitatge a moltes famílies i passa a ser l’existència
d’una oferta suficient d’habitatges protegits en règim de
compra, i jo diria que sobretot en règim de lloguer, pràcticament
l’única sortida possible. D’altra banda l’efecte colAlateral
d’ajudar a la reactivació del sector de la construcció resulta ara
més necessari que mai, en un moment en què ja aquest sector ha
entrat pràcticament en recessió.

Volem dir amb tot això que vàrem donar suport a la llei en
el seu moment i ara el que fem és encoratjar-lo a implementar-
la. 

Voldríem tancar aquesta intervenció amb algunes preguntes
sobre la situació d’Eivissa. Com vostè sap, Sr. Conseller,
Eivissa és l’illa amb el preu més car d’habitatge de les Balears;
a més a més l’IBAVI no aconsegueix trobar solars per a la
construcció d’habitatges protegits, i de fet durant la passada
legislatura no es va iniciar ni un sol habitatge protegit, només es
varen acabar els iniciats durant el primer govern progressista.
També a Eivissa vàrem haver de sentir declaracions molt
pessimistes sobre aquesta llei. D’altra banda, i com a dada
afegida, la construcció d’obra nova d’habitatge havia caigut fins
al mes d’agost un 82,4% per damunt de la mitjana de Balears.

Sr. Carbonero, li agrairíem que ens contestàs tres preguntes
per aclarir les xifres referides a Eivissa de la convocatòria. Hem
pogut llegir a la premsa que s’havien ofert tres parcelAles, tres
solars als municipis d’Eivissa, Sant Josep i Santa Eulària, però
vostès han informat que encara estaven estudiant, per allò de la
setmana passada, crec recordar, propostes que arribaven per
correu. Voldríem saber, i aquesta seria la primera pregunta, si
s’ha afegit a aquestes alguna altra oferta; dit d’una altra manera,
quantes propostes de solars s’han posat a disposició de la
conselleria a l’illa d’Eivissa. Segona pregunta: quants habitatges
i quin percentatge respecte del conjunt d’habitatges
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potencialment construïbles correspondrien a habitatges protegits
o de preu taxat? Si ens podria aclarir, a més, quants
correspondrien a règim de lloguer i quants a règim de compra;
estem parlant dels potencials, no dels que després lògicament es
podran dur a terme. I tercera pregunta, voldríem saber si hi
haurà un criteri territorial, bé sigui municipal, bé sigui illenc,
per acceptar les ofertes de sòl; dit d’una altra manera, donada la
desproporció entre les ofertes corresponents a Mallorca i a les
d’Eivissa, sempre que es donin les condicions legalment
establertes, podria passar que no es triàs cap dels solars a
Eivissa? Li agraïm les seves respostes. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, la
història de la Llei 5/2008 va ser accidenta i és cert que va ser
interessant, però avui ens toca parlar de la seva aplicació i dels
seus resultats, que el Grup d’Unió Mallorquina creim que són
positius. 

La justificació de la norma era prou clara i coincidim amb
el conseller quan ha dit que les circumstàncies no només són les
mateixes sinó que quantitativament i qualitativament han
augmentat la seva necessitat. Des del punt de vista polític és
claríssim que tenim un mandat constitucional i estatutari per
fomentar l’habitatge a la població; des del context social
continua essent una situació objectiva la dificultat que tenien i
continuen tenint, i tendran vista la crisi econòmica, els ciutadans
per accedir a aquest habitatge, i amb el context econòmic,
evidentment, si llavors es parlava d’alentiment econòmic ara ja
és un fet notori la crisi econòmica i la recessió en el sector de la
construcció. És a dir, que si en aquell moment les
circumstàncies demanaven una actuació especial ara més que
mai.

La solució que es va donar creim que va ser la millor. Cal
recordar, perquè quan podíem coincidir amb el Sr. Pastor en
determinades afirmacions que ha fet si aquesta llei fos una llei
que tengués caràcter de permanència, és a dir, si aquesta llei fos
pensada per a una situació indefinida, però no és així, és a dir,
aquesta llei -i a posta la vàrem aprovar tots els grups
parlamentaris, començant pel seu-, cal recordar que aquesta llei
és una solució transitòria per unes circumstàncies excepcionals,
d’economia i de situació de l’habitatge. Si s’oblida això oblidam
una de les principals causes que es fes aquesta llei i que es
vulgui aplicar aquesta llei. Excepcional perquè també cal
recordar que fins que no es pugui aplicar la Llei del sòl nova i
la Llei de règim local quant a la cessió del 30% per a
edificacions d’habitatges de protecció oficial, que ja vàrem dir
que això avui per avui i en els anys més immediats no es podrà
fer, és a posta que es va pensar aquesta llei. Si això ja es pogués
fer, si aquestes llei del sòl i llei de règim local ja es poguessin
aplicar, és evident que no seria necessària aquesta llei
excepcional.

Però jo crec que el més important és que tots els grups
vàrem arribar a un acord ja crec que era el mes de maig i ara es
tant o més necessari que tots els grups continuem d’acord i es
faci com amb més participació aquesta aplicació i les polítiques
d’habitatge millor. És prest, evidentment, per comptar els
resultats, però ja des d’aquí, des del nostre grup, volem dir que
les polítiques paralAleles que s’han fet respecte a habitatge,
paralAleles que s’han fet a l’aplicació i al desenvolupament
d’aquesta llei, ens pareixen en principi completament
compatibles i a més necessàries. Per exemple, l’anunciada
compra d’habitatges ja construïts per posar-los al mercat de
compravenda i de potenciar el lloguer a preus assequibles són
polítiques colAlaterals que no són incompatibles sinó que van
dins el mateix signe.

Bàsicament és cert que aquests tipus de lleis innovadores
necessiten una aplicació i una interpretació de sentit comú i
ponderada, però creim que això s’està fent així. Preguntes o
dubtes que vostè tenia, per exemple quant als procediments,
crec que és més que evident, i així ha estat, que han estat
procediments públics, concursos amb publicitat i amb un èxit de
convocatòria jo diria sense precedents, és a dir, més
transparència que un concurs que se publica i que a més hi ha
hagut un èxit de convocatòria, difícilment es pot demanar més.

L’aplicació, entenen nosaltres, i creim que és una
interpretació -i acab- assenyada, l’aplicació evidentment és
únicament, quant a densitat, etc., en els terrenys que s’hagin
presentat al concurs; la resta seria una interpretació fora de tot
raciocini, és a dir, només per als terrenys, i després sempre dins
els límits fixats per la mateixa llei, que són 5.000 habitatges. És
a dir, amb aquesta aplicació racional, continuant les
circumstàncies que varen fer necessària aquesta llei, veim...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

...que és important -gràcies, presidenta-, crec que és
important que mantinguem tots els grups aquesta cooperació
quant a un dret elemental dels ciutadans.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds té
la paraula el Sr. Llauger.
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EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies. Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, Sr. Conseller, el passat mes de maig aquest parlament
va aprovar per unanimitat i després d’un esforç important per
arribar a un consens de totes les forces polítiques la Llei
d’actuacions urgents destinades a l’obtenció de sòl per a
habitatges de protecció pública; no la Llei de l’habitatge, la Llei
de l’habitatge entenem que ha de ser una altra cosa més
ambiciosa, més integral, que inclogui moltes més actuacions
destinades a garantir el dret a l’habitatge.

Sr. Conseller, vostè sap que el suport del nostre grup va
arribar després d’un procés de debat i que vàrem anar acostant
posicions respecte de qüestions com ara la priorització de sòl
urbà i urbanitzable enfront del sòl rústic, o respecte a la relació
que hi havia d’haver entre les operacions que aquesta llei preveu
i els límits de creixement que fixen els plans territorials a les
diferents illes. Finalment el nostre grup va donar suport a una
llei que enteníem que feia compatible l’objectiu d’oferir
habitatge de protecció pública amb la voluntat de protegir el
territori.

Cinc mesos més tard arriba aquesta interpelAlació, una
vegada que ja està tancat el termini del concurs per a l’obtenció
de sòl per a aquestes operacions. El grup interpelAlant sembla
que es fa enrere d’aquella unanimitat que va resultar tan
proclamada i tan lloada en aquesta cambra i pensa ara, sembla
ser i pel que vàrem veure també a una proposició no de llei en
comissió la setmana passada, pensa ara que s’ha de paralitzar la
llei. Nosaltres, Sr. Conseller, ens mantenim fidels al suport que
en aquell moment vàrem donar a aquesta llei; pensam, a més,
que tot allò que ha succeït fins ara, com és ara la presentació
d’ofertes i les característiques de les ofertes que s’han presentat
fan bones aquelles expectatives que defensàvem nosaltres de
minimitzar la utilització de sòl rústic per a aquestes operacions.

És cert, i aquest és l’argument principal que utilitza el grup
interpelAlant, que el moment és un altre, tot i que, dels
arguments del grup interpelAlant per paralitzar la llei, alguns fan
referència a aquest canvi de moment econòmic i altres sembla
que no. És estrany, en qualsevol cas, que els membres del Partit
Popular siguin els que s’hagin adonat de la magnitud de la crisi
perquè són ells els que un dia sí i un altre també vénen a
recordar-nos que ells ja coneixien la importància d’aquesta crisi.
Però efectivament, aquesta és la qüestió, el moment és un altre
i és cert que el moment d’ara és un moment d’actuar per
facilitar que surtin a la venda els habitatges que ja estan
construïts, és moment de posar a l’abast de les famílies, per a
aquelles famílies per a les quals el mercat pur i dur resulta molt
inaccessible, posar a l’abast d’aquestes famílies habitatges ja
existents.

Des del nostre grup l’encoratjam a dur endavant totes les
iniciatives possibles en aquest sentit, però al mateix temps
reconeixem que moltes de les coses que ha fet la conselleria i
moltes de les coses a les quals ja s’ha fet referència en el debat
que hi ha hagut fins ara ja van en aquesta línia, i que en
qualsevol cas són compatibles actuacions que s’estan fent, i que
més se n’han de fer per posar a la venda habitatge ja construït,
amb les actuacions derivades d’aquesta llei. Ara bé, la dificultat
del moment ho és per a aquells propietaris que tenen habitatges
que volen vendre i que no poden vendre, però sobretot ho és per

als ciutadans i les ciutadanes que volen comprar o que volen
llogar i no poden, aquella situació dramàtica que ve determinada
per aquelles xifres que tots hem recordat a debat, xifres com per
exemple la del percentatge d’ingressos familiars necessaris per
poder accedir a un habitatge, o xifres com la poca presència
d’habitatges de protecció pública en aquest país, encara hi són,
i la situació de crisi econòmica fa que encara resultin més
dramàtiques per als sectors de població en situació més
desfavorida, aquells sectors que volen exercir el seu dret
constitucional a l’habitatge i no poden. 

Per això, en un context conceptual, en un context en què
puja l’atur, en què baixa el poder adquisitiu de les famílies, en
què hi ha moltes empreses que passen per dificultats, no pensam
que s’hagi de renunciar a cap esforç per facilitar el dret a
l’habitatge. Si la crisi colpeja amb duresa no és motiu perquè les
administracions hagin de deixar de fer polítiques socials; al
contrari, és el moment de vigilar l’atenció a unes necessitats
socials que es veuen més amenaçades. Per això, si la crisi
colpeja amb duresa, no és el moment perquè les administracions
deixin de fer esforços per disposar de sòl i per fer polítiques a
favor de l’habitatge de protecció públic.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, té raó el Partit Popular quan diu que els immobles
tenen manco sortida al mercat; ara bé, el problema no és el que
ells apunten, que no hi hagi demanda, tal com va afirmar la Sra.
Estaràs fa uns dies en aquest parlament; el problema és un altre,
és més senzill, vostè ja hi ha fet referència: és el preu.

S’han acabat anys d’activitat frenètica que consumia territori
i que produïa més i més immobles, però que ho feia cada vegada
a uns preus més elevats. Es construïa molt però eren molts els
ciutadans que quedaven i encara queden exclosos, molts
ciutadans per als quals un immoble és un habitatge, un bé de
primera necessitat, un bé del qual no poden prescindir però al
qual no poden accedir. El demanen, el demanen, i tant, com el
demanen, però no el poden pagar. 

El mercat per ell tot sol no funciona; ho veim aquests dies
amb les grans intervencions en el mercat financer, però és que
el mercat de l’habitatge tampoc no ha funcionat, bàsicament
perquè per a uns és un bé de primera necessitat però per a uns
altres ha estat un bé d’inversió rendible o un producte d’estalvi.
Per tant, Sr. Conseller, s’ha d’intervenir, però evidentment sense
perdre l’objectiu de qualsevol intervenció, que no passa per
estimular la demanda, que hi és, sinó per rebaixar el preu de
l’habitatge per tal de fer-lo assequible a tothom. I és que el preu
de l’habitatge continua essent molt elevat, inassequible per a les
classes baixes i fins i tot per a les classes mitges, i aquesta
comunitat durant massa anys no ha intervingut quant a política
d’habitatge i els resultats són els que vivim a dia d’avui, els que
patim a dia d’avui, una reducció a la mínima expressió del
mercat de lloguer, que clarament s’ha de potenciar, un cost
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elevadíssim del sòl i evidentment dels immobles, i la manca
absoluta de sòl públic per poder intervenir, i aquesta llei de
mesures per a adquisició de sòl vol incidir en aquest darrer punt
i aconseguir d’una vegada per totes disposar de sòl públic. No
es pot fer política real d’habitatge si no hi ha les eines per fer-la,
i una eina bàsica és el sòl.

A més, el Grup Socialista considera que aquesta llei encaixa
perfectament amb la filosofia d’aquest govern de convertir la
crisi en oportunitats, i ara es presenta una oportunitat per
adquirir sòl públic a bon preu a promotors que necessiten
vendre o que volen posar en valor els seus terrenys, injectant per
tant liquidesa i activitat a l’economia, i disposant a mig termini
de les eines que ens permetran fer polítiques reals d’habitatge.
Són massa anys de preus inassequibles, massa anys
d’hipoteques astronòmiques a preus inacabables, a terminis
inacabables, i encara avui aquesta situació es produeix i massa
joves no poden esperar, massa joves que, clar, que demanen
habitatges però avui en dia els preus no els els permet i per tant
els són totalment inassequibles.

I el Partit Popular fa uns mesos va votar a favor d’aquesta
llei, fa molts pocs mesos, i ara la consideren innecessària, fins
i tot perjudicial, confusa, dubtosa, una bomba de rellotgeria, he
pensat a sentir. Nosaltres la consideram necessària perquè són
molts que la necessiten i que l’agrairan, i la consideram
oportuna. I sí que és cert que vivim una crisi de confiança, i en
moments de desconfiança la gent espera mesures, espera
solucions. Les nostres decisions són fonamentals, però també
són fonamentals el nostre comportament, les nostres accions, les
nostres manifestacions, les nostres actituds, i ara més que mai
és necessari actuar amb responsabilitat i generar confiança, i en
aquest sentit el Partit Popular, que tanta responsabilitat ha
exercit i segur que exercirà, i que representa quasi la meitat dels
ciutadans, hi juga un paper fonamental.

Per acabar, felicitam i encoratjam el Govern per aquesta llei;
els resultats que vostè ens ha explicat són esperançadors i queda
de manifest que les seves propostes són valentes i decidides i
que pretén convertir, com he dit, aquesta crisi en una
oportunitat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. En torn de rèplica, té la paraula el Sr.
Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la veritat és que el meu
primer torn havia estat un intent d’obrir un debat i de fer una
reflexió sobre una llei aprovada per unanimitat, però també una
reflexió de tot el que havia passat envoltant aquesta pròpia llei,
i la veritat és que és complicat fer aquesta reflexió de forma
conjunta quan veus que hi ha portaveus que surten aquí, que
duen el discurs escrit, que llegeixen el que els han escrit i no
entren en cap moment a les reflexions que jo he fet damunt
aquesta tribuna. Per tant, em dirigiré a vostè, Sr. Conseller, una
vegada més.

L’objecte de la llei ningú no el discuteix, queda clar,
l’objecte de la llei i pel que va ser aprovada i consensuada ningú
no el discuteix, discutim una línia de seguiment de la llei i una
línia paralAlela a la llei que vostè du endavant, es gasta prop de
50 milions d’euros en adquisició de sòl i en adquisició
d’habitatges, quan té una llei que, amb un concurs, li
proporciona 30.000 habitants i només en necessita 5.000, de
forma gratuïta, i vostè va i gasta 50 milions d’euros quan ho
podria tenir de forma gratuïta. Discutim això, a veure si
m’explic, discutesc, discutim que vostè pugui comprar un solar
a Campos per 18 milions d’euros a més de 600 euros el metre
quadrat, quan resulta que el poble de Campos no ho vol; què
farà vostè amb aquest solar? Ens ho digui. Per què vostè
prioritza comprar un solar a Campos, per 18 milions d’euros,
sense cap tipus de concurs?

S’imaginen vostès, s’imaginen vostès què s’hagués dit si el
Partit Popular compra un solar per 18 milions d’euros sense cap
tipus de concurs? S’hi imaginen vostès, perquè jo m’ho puc
imaginar; jo els parl d’això i és que no hi senten i és que no hi
veuen o no volen escoltar.

Clar, ens demanen coherència, coherència amb una llei que
nosaltres vàrem aprovar, és ver que hi donaren suport però que
tenim tot el dret del món en aquest moment, com a mínim, a
discutir. I també li record que discutim el procediment, que no
ens pareix lògic que vostè en lloc d’aprovar un reglament abans
de fer el concurs, enviï notes, per cert, de la seva conselleria
sense firmar, sense firmar, que no sabem qui les envia, sense
firmar a certes persones; escolti, i les persones que no han rebut
aquestes qüestions tècniques o aquests criteris tècnics que vostè
vol aplicar estan jugant amb un desavantatge davant els altres!
És que jo els discutesc les formes, el procediment, el que vostès
fan, no discutim la llei, nosaltres la vàrem votar a favor i la
seguim defensant.

Bomba de rellotgeria, em diu el del Partit Socialista, fa
referència a una addicional segona que si vostè l’ha llegida sap
les conseqüències que pot tenir, que va totalment fora de
concurs i que és permanent, que no va pel concurs; perquè el
que no és lògic és que una llei que es crea per a una sola vegada,
que es fa per a un sol concurs, segueixi permanent i que doni
peu a qualsevol ciutadà, d’aquí quatre mesos, d’aquí un any,
d’aquí dos anys, a continuar fent habitatge HPO amb unes
condicions que no tenen la resta, és a dir, un habitatge cada 60
metres. I a tots els solars de Palma, a tots els solars de Manacor,
a tots els solars d’Inca i d’Eivissa, avui, en lloc de fer planta
més tres, és a dir, 18 habitatges, amb aquesta llei en poden fer
28. I això vol dir que tenim una norma de densitat de població
que no serveix absolutament per a res; i això vol dir que el
planejament municipal que té un sostre de població avui el de
Manacor de 120.000 habitants no serveix absolutament per a
res, perquè vostès amb aquesta norma se’l carreguen, i això és
així tant si volen com si no volen.
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Jo discutesc això, discutesc totes aquestes coses, quan dic
que no són les mateixes condicions i que el Partit Popular parla
de crisi és cert, en el moment de l’aprovació d’aquesta llei la
nostra portaveu ja deia estam en un retrocés econòmic i no
sabem si és el moment opotú. Li demanam que vagin o bé per
la via de la llei, que els dóna la possibilitat de construir 30.000
habitatges, que sembla que vostès no volen fer; o que vagin per
l’altra part, no consumir nou territori, que avui és rústic, que
avui no escandalitza els partits d’esquerres, però que no costarà
un euro a les arques d’aquesta comunitat, que vostès diuen que
estan buides, buides per a segon què; si per comprar un solar a
Campos, Sr. Conseller, vostè avui, aquí, no rectifica i no diu que
avui no faria això, perdoni, ja no ens mereixerà la confiança.

Jo estic convençut que vostè, vull pensar, no estic
convençut, pensarem que el dia que vostè el va comprar pensava
que el sòl pagat a 680 euros a Campos era un preu normal,
nosaltres el trobam car. Però que avui vostè digui que està
totalment satisfet d’aquestes actuacions, Sr. Conseller, vostè
avui compraria el mateix solar que va comprar per 18 milions
d’euros a Campos, quan sap que el batle de Campos diu que no
vol aquest solar, quan sap que el batle de Campos, el poble de
Campos diu que no ho vol? Per què a Campos? Per què a
Campos i per què no a Manacor o a Marratxí o a Calvià o a
Palma? És això el que li demanam. I ens justifiqui quin procés
i quin procediment de transferència, vostès, que són
transparents, han seguit amb la compra d’un solar de 18 milions
d’euros, no parlam d’un solaret, parlam d’un solar de 18 milions
d’euros; que amb aquesta norma d’un habitatge cada 60 metres,
que veig que els portaveus em diuen que no, si podien fer 850
habitatges, avui amb aquesta norma, amb aquesta llei en poden
fer 1.200, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Ara acab, Sra. Presidenta.

I vostès el que han de fer és tenir un poquet d’imaginació i
dir: bé, si en aquest solar pot passar això, a qualsevol solar
d’aquesta illeta d’aquí poden fer exactament el mateix,
exactament el mateix. Poden calcular vostès quantes persones
decidiran avui adherir-se a aquesta llei? Perquè aquesta llei
l’any que ve serà en vigor, vostès no la deroguen; fan comptes
derogar-la aquesta llei? És això que li diem nosaltres, perquè
això pens que és l’important, no l’esperit de la llei, no el canvi
de postura del Partit Popular, perquè avui parlam de qualque
cosa més seriosa, parlam de tarnsparència i sobretot de no llevar
la confiança a un partit que vostè li va donar, Sr. Conseller, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

... i crec que no es mereix el tractament que ...

(Tall de veu per tancament del micròfon)

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica, té la paraula el Sr. Carbonero.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Pastor, començaré pel final, miri, no és ver, i vostè ho sap, no és
ver que els sòls que hem comprat, els habitatges que hem
comprat, aquests doblers que hem gastat per poder avançar, per
avançar, per fer més ràpida la possibilitat que els ciutadans
tenguin habitatges, s’hagi fet sense cap tipus de procediment,
vostè ho sap; vostè ho sap, ho hauré de tornar dir, però vostè ho
sap perquè aquí s’ha dit, la Sra. Cabrer m’ho va demanar, i jo li
vaig aquest tema, li vaig explicar el tema d’Es PilAlarí, que no el
tornaré explicar, però aquest tema també li vaig explicar, i li
vaig dir que nosaltres havíem tret un anunci, havíem publicat un
anunci i a partir d’aquest anunci havíem demanat ofertes i
d’aquestes ofertes vàrem triar les que vàrem creure més
convenients.

Miri, i a Campos, li demana ara al batle, es veu que vostè no
parla amb el batle de Campos, li demana al batle de Campos,
no, no parla, per tant és ilAlògic que el porti aquí a colAlació, si
vostè no ha parlat amb el batle de Campos, jo sé, li demani a
veure si li pareix bé que tenguem sòl públic a Campos per a
aquesta superfície, si li pareixerà bé al poble de Campos, si
podrem fer allà habitatges i altres coses. Li demani, a veure què
li contesta.

Miri, em digui vostè si anam per una via o anam per l’altra?
Anirem per les dues, Sr. Pastor, anirem per les dues, anirem per
la llei, perquè nosaltres sabem que amb la llei tendrem
possibilitats de tenir habitatges d’aquí a una sèrie d’anys, no els
tendrem de manera immediata, però els ciutadans, hi ha
ciutadans que no poden esperar d’aquí a una sèrie d’anys, no
poden esperar, necessiten habitatges ara, i per això nosaltres
posam en marxa altres mecanismes: comprar sòl i sobretot
comprar habitatges acabats a preus assequibles perquè es puguin
posar, efectivament Sr. Vicens, es puguin posar a la venda, però
sobretot es puguin posar en el mercat de lloguer.

La disposició addicional segona, Sr. Pastor, no és una
bomba de rellotgeria, és una disposició que es va posar en el
darrer moment i que jo crec, creia fins ara, que és la que havia
motivat el consens que hi va haver, no la vàrem proposar
nosaltres. Vostè em va demanar en concret, vostè em va
demanar per aquesta disposició, pel seu contingut, a veure com
funcionava i jo li vaig explicar i em va dir d’acord, no se’n
recorda? No fa molt em va tornar demanar -no, bé, es veu que
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la seva memòria avui no és tan forta com altres vegades-; en
qualsevol cas, la disposició addicional segona li puc assegurar
que no és una disposició que figuràs a la redacció que nosaltres
férem de la llei, es va posar després per arribar a un consens i
així figura a la llei.

Sra. Suárez, vostè demana coses concretes, intentaré
contestar coses concretes: a Eivissa hi ha hagut cinc ofertes; al
municipi d’Eivissa, 170 habitatges de protecció pública, no n’hi
ha cap d’habitatge lliure ni de preu taxat; a Sant Josep, dues
ofertes, total d’habitatges 185, dels quals 93 són de protecció
pública i 92 de preu lliure; Santa Eulària des Riu, dues ofertes,
571 habitatges, dels quals 254 són de preu de protecció pública,
224 de preu taxat, 93 de preu lliure, en total a Eivissa 926
habitatges, 517 de protecció pública, 224 de preu taxat, 185 de
preu lliure. Vull destacar aquesta diferència, 517 i 224 entre
preu de protecció pública i preu taxat, 185 tan sols de preu
lliure. Seran els ajuntaments, Sra. Suárez, els que diguin quines
ofertes són les millors, serà municipi per municipi.

Sr. Llauger, gràcies per la seva intervenció, efectivament,
intentarem continuar amb la línia que hem començat i els volia
dir a tots, al Sr. Vicens també, que intentarem incrementar el
parc d’habitatges de lloguer, l’intentarem incrementar no només
perquè és una voluntat d’aquest govern, sinó també perquè
figurarà com a operació fonamental en el nou Pla estatal
d’habitatge. En aquest Estat només el 7,5 dels habitatges són en
règim de lloguer, quan a tota la resta d’Europa, de la Unió
Europea, al nostre voltant és el 40%. Per tant, fonamentalment
destinarem recursos perquè el lloguer sigui la modalitat
prioritària a l’hora d’accedir a l’habitatge.

Res més i moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carbonero. Sr. Pastor?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per recordar-li que
l’interpelAlant era el Grup Parlamentari Popular i demanaria a la
resta de grups que si volen fer preguntes i volen interpelAlar el
conseller, que presentin, si el president els deixa, una
interpelAlació.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor pels seus aclariments.

A continuació, passam al segon punt ...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sra. Presidenta, una cuestión de orden previamente antes de
pasar al siguiente punto, y es que teniendo en cuenta que en este
momento hay algunos diputados que están interesados en
participar en la donación de sangre que se está efectuando,
queríamos solicitar, si no hay ningún grupo parlamentario que
se oponga para ello, que las votaciones que hubieran de tener
lugar se pospusieran todas ellas al último momento de esta
sesión.

LA SRA. PRESIDENTA:

Donat que hi ha acord entre els grups parlamentaris, per tant
les votacions de la moció i de la resta de punts d’aquest ordre
del dia es farien al final de la sessió.

III. Moció RGE núm. 8643/08, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a previsió i dotació de la
policia turística, derivada del debat de la interpelAlació
RGE núm. 6763/08.

Passam ara al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la moció RGE 8643/08, presentada pel Grup
Parlamentari Popular i relativa a previsió i dotació de la policia
turística, que és derivada del debat de la interpelAlació RGE
6763/08.

Per tant, pel Grup Parlamentari Popular i per defensar la
moció, per un temps de deu minuts, té la paraula el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados.
Venimos hoy a tratar en este pleno la moción derivada de la
interpelación que tuvo lugar el día 30 de septiembre pasado en
esta cámara, y que da pié, como he dicho anteriormente, a esta
moción que viene recogiendo seis propuestas, seis puntos de los
que bien tienen a tratar las cuestiones que afectan a la policía
turística y, por tanto, a la policía local de las Islas Baleares; el
reconocimiento al policía turístico; el respaldo al dar apoyo
político y económico a los municipios en el campo de la policía
local; la formación universitaria para facilitar la carrera
profesional; financiación de los municipios para que puedan
seguir potenciando, con mayores plantillas, las necesidades
temporales del incremento de residentes; el cumplimiento de la
ley, para que se convoque anualmente la oferta pública de
empleo, y de esta forma proporcionar estabilidad laboral a los
profesionales de la policía local o turística; la formación
contínua del aspirante a policía local que permita tanto el cubrir
las plazas, las plantillas municipales de estos cuerpos, como el
conseguir su objetivo profesional aquellas personas que se
plantean su futuro formando parte de la policía local o haciendo
de policía local o turística.

Seis puntos que confío tengan el respaldo de esta cámara,
por cuanto cada uno de ellos vienen a suponer no tanto el
fortalecimiento de las policías locales sino contar con el apoyo
de este Parlament a la magnífica labor que en cada municipio
viene desarrollando este cuerpo de seguridad que tanta
proximidad tiene con los ciudadanos.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 41 / 14 d'octubre del 2008 1827

 

Los municipios dedican muchos recursos a sus policías, por
ello es preciso el apoyo de la comunidad para poder llevar a
cabo la labor actual. Cámbiese, si así se considera, la fórmula
que ahora se aplica, pero que este cambio no suponga merma
alguna en cuanto a las cantidades que perciben las
corporaciones locales.

La formación universitaria ha sido un hito que ha
posibilitado que muchos policías que en su época adolescente
o juvenil no pudieron cursar estudios universitarios hayan
podido en esta ocasión obtener la diplomatura que les permite
aspirar a puestos profesionales que así lo exigen. De ahí la
necesidad de continuar con esta asignatura hasta obtener el
grado universitario para poder aspirar a todos los puestos
profesionales.

Los convenios son sujetos legales que en este caso de
tramitaciones que el Govern autonómico y los municipios de las
Illes Balears establecieron para una mayor coordinación de las
policías locales y para financiar la policía turística. Su
articulado establece el procedimiento de esta financiación,
contemplando las operaciones anuales el número de policías
turísticos; por ello es preciso suscribir los anexos que dicho
convenio establecen, para normalizar este importante apartado
del mismo.

Una policía profesional precisa de un horizonte laboral
estable a corto y a medio plazo, de ahí la necesidad de convocar
anualmente la oferta pública de empleo que refleja el registro de
policías locales, cumpliendo de esta manera la Ley 6/2005, de
coordinación de policías locales de las Illes Balears, y
posibilitando realmente la estabilidad laboral tanto de la policía
local y turística, que verán cumplidas sus expectativas, y podrán
encauzar si cabe más profesionalmente su carrera profesional.

Más de 3.700 policías locales y turísticos hacen que
anualmente se produzcan bajas, tanto por jubilaciones, por pases
a la inactividad o por la organización de plantillas por los
diferentes municipios. Es en estas circunstancias cuando se
valoran positivamente los datos que refleja el Registro de las
policías locales, eficaz instrumento a la hora de determinar la
convocatoria de aspirantes a policía o aspirar a policía local y
turístico.

La formación anual de numerosos aspirantes a estas plazas
vacantes en número suficiente y proporcional a las vacantes
existentes, supone, sin duda, dar una adecuada salida personal
para los aspirantes como la garantía para los municipios que
podrán cubrir sus vacantes en las plantillas, con nuevos policías,
convenientemente formados, para servir a los ciudadanos desde
la policía local de las Illes Balears.

Por todo lo expuesto, tanto en la interpelación debatida el
pasado 30 de septiembre, como por los argumentos que acabo
de exponer, los diferentes grupos parlamentarios espero apoyen
las seis propuestas que contiene la moción, trasladando así el
apoyo institucional de este Parlament a todos los municipios y
a sus cuerpos de policía local y a todos los componentes que, en
número superior a los 3.500, integran las plantillas de policía
local y turística.

Jo creo evidentemente que en la exposición de la moción
viene determinado todo aquello que acabo de reflejar. Jo creo
que sería bueno para todos el poder aportar aquello que
enriquezca (...)  pero que (...) un procedimiento positivo de este
Parlament, encaminado a la mejora de la policía local de las
Islas Baleares. Por ello espero, sin duda, el apoyo de esta
cámara a esta moción y confio en que todos ustedes podran
donar suport a aquestes mesures.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per part del Grup Parlamentari Mixt
no hi ha intervencions. Per tant, pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina el Sr. Melià té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Primer
de tot anunciar el vot en contra d'aquesta moció del Grup
Parlamentari d’Unió Mallorquina. En primer lloc consideram
que aquesta moció no afronta el problema estructural que ja li
vàrem explicar en el debat de la interpelAlació, el problema
estructural és que els ajuntaments han assumit moltes de les
funcions que no els corresponen, hi ha els cossos de seguretat de
l’Estat, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que haurien de fer
front a aquestes necessitats de seguretat ciutadana i de prevenció
de la delinqüència i els ajuntaments per la manca de dotació per
part de l’Estat d’aquests cossos, resulta que els ajuntaments han
de fer front a aquestes funcions que no els corresponen i des del
nostre grup parlamentari consideram que aquest és el debat de
fons i el debat que s’hauria de resoldre i que hauria de quedar
reflectit a la seva moció, cosa que evidentment no veim.

També vàrem dir que per al nostre grup parlamentari una de
les solucions del problema estructural és la posada en
funcionament de la policia autonòmica. Sobre aquesta qüestió
tampoc no veim cap reflex a la seva moció i entendrà que per al
nostre grup parlamentari és un tema important i prioritari.
Entenem, ja també li ho vàrem manifestar en el debat de la
interpelAlació, que la policia turística ha tengut efectes positius,
no negam els efectes positius, però també li vàrem dir que la
nostra era una aposta per un canvi de model de la policia
turística, perquè aquesta policia turística, juntament amb aquests
efectes positius, també ha tengut uns efectes perversos.
Bàsicament dos efectes perversos i que a més vostè reflecteix a
la moció. Un primer efecte pervers és la càrrega per als
ajuntaments, al final vostè ha subvencionat transitòriament uns
policies turístics als ajuntaments, però ara vol que els
assumeixin en plantilla els diversos ajuntaments. Això és la
interpretació que nosaltres feim, tal vegada equivocadament, de
la seva moció. 
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Entenem que lògicament això seria una nova càrrega per als
ajuntaments, una càrrega injusta, com hem explicat quan
parlàvem del problema estructural i, per tant, inacceptable en
aquest nivell. Després aquest model de la policia turística és per
definició d’inestabilitat laboral, perquè si tenen feina durant un
determinat període de l’any, no tenen una feina durant el
període complet de l’any, per definició sembla lògic que les
persones que ocupen aquesta funció estiguin cridades a
mantenir una situació digna d’estabilitat. Entenem que per això
el model no és adequat. Evidentment consideram que s’ha
d’apostar per la formació, tot un seguit de qüestions que vostè
toca de manera colAlateral a allò que és essencial i tal vegada sí
que hi podríem estar d’acord, però aquesta no és la qüestió de
fons. La qüestió de fons és que necessitam una nova policia, per
al Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina la policia autonòmica
que realment tengui els recursos humans i d’infraestructura per
fer front a les necessitats de seguretat pública que té la nostra
societat. I consideram que la policia turística ha tengut una
funció transitòria, ha tapat uns forats d’unes necessitats (...) a un
moment determinat, però no ha de ser el model que, segons la
moció presentada pel PP, ha de tenir vocació de continuïtat.

Per aquestes raons no li podem donar suport a la seva moció.
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, senyores i senyors diputats.
Aquesta és una moció que comença ja en el seu primer punt
sense complexos. Comença sense complexos perquè el Partit
Popular s’ha passat tot el temps que duim de legislatura acusant
la majoria de govern d’aquesta cambra d’utilitzar el Parlament
per repassar les actuacions del govern anterior. És una acusació
que ha llançat per exemple quan des de la majoria de govern es
fan coses tan assenyades com intentar que el Parlament insti el
Govern perquè pugui recuperar els doblers que els capricis del
president anterior varen enviar a les butxaques del Sr. Santiago
Calatrava. I ara, malgrat aquesta acusació de sempre voler mirar
cap a l’anterior govern, ens vénen amb una moció que mira de
“constatar l’eficàcia” d’una mesura de la legislatura anterior.
Nosaltres ens demanam, senyors del Partit Popular, si ara
vendrà una ratxa d’iniciatives parlamentàries de constatar les
eficàcies del govern anterior. Si és així, esperam que no arribi
la moció de constatar l’eficàcia del metro que unia Palma amb
la Universitat.

En tot cas, Sr. Rodríguez, el que no constatarem és l’eficàcia
d’una policia turística, tal com se’ns demana en el primer punt
d’aquesta moció. I no la constatarem pels motius que ja varen
quedar clars en el debat de la interpelAlació. No la constatarem
perquè pensam que no ha estat eficaç tal i com es va plantejar.
I no ens presenti, Sr. Rodríguez, el suport a aquesta moció, com
si fos un suport d’aquesta cambra a la tasca de les policies
locals, el suport a la tasca de les policies locals hi és per part del
nostre grup i entenem que hi és per part del Parlament. Però no
s’ha de confondre amb el suport que vostè demana per a aquesta
moció. La policia turística, tal com la va plantejar el Partit
Popular i tal com ja va quedar palès en el debat anterior,

simplement s’ha limitat a ser un sistema per subvencionar
augments temporals de plantilla, sense tasques específiques ben
definides per a aquesta policia turística, sense una formació
específica per a les persones que l’han de dur a terme. Sense una
distribució entre els municipis que l’han de rebre que
correspongui a la realitat turística. Una policia turística que, a
més, crea condicions laborals de precarietat. Tot això, però, ja
va quedar expressat en el debat anterior.

També es va dir en aquell debat que el Govern ha actuat amb
responsabilitat i ha mirat de tapar els forats deixats pel sistema
anterior. Ha posat mesures per garantir que totes les places
quedessin cobertes. Ha permès nous convenis amb ajuntaments.
Ha mirat d’ajustar les previsions de formació dels treballadors
amb la previsió de demandes per part de les policies locals. Per
tot això no podem donar suport a una moció que diu com ha de
fer les coses la Conselleria d’Interior, que ja entenem que està
fent les coses bé.

Un comentari, això sí, respecte dels estudis de seguretat
pública i ciències policials. El Govern dóna suport a aquests
estudis i naturalment afavoreix que puguin esdevenir estudis de
grau, que és la categoria que els pertoca al nou espai
harmonitzat universitari europeu. Pensam que és la categoria
que els pertoca en el nou espai harmonitzat universitari europeu.
Pensam que una policia ben formada és una garantia per a la
ciutadania. Aquesta és una qüestió, però, en què el paper
principal correspon a la Universitat, juntament amb l’EBAP,
que seran els que hauran d’introduir els canvis pertinents perquè
aquests siguin efectivament estudis de grau, incloent un
augment del nombre de crèdits que hauran d’arribar als 240. A
més en darrer terme serà la ANECA (Agència Nacional
d’Avaluació de Qualitat i Acreditació) que tendrà la darrera
paraula sobre la conversió d’aquells estudis en estudis de grau.
Però per part del Govern, Sr. Rodríguez, hi haurà tot el suport
perquè això sigui així.

Reiteram finalment la posició del nostre grup respecte de la
necessitat d’una policia autonòmica, com ja ha dit el portaveu
anterior. És en aquest marc, des d’un nou model i des d’una
policia autonòmica, que podrem parlar entre altres coses de
qüestions com l’atenció policial a les zones turístiques, que no
es pot plantejar només des de l’àmbit de les policies locals.
Nosaltres reiteram la voluntat del nostre grup per apostar per un
model ambiciós de policia autonòmica, una policia que tendeixi
a la substitució progressiva de les forces de seguretat estatals,
una policia, en definitiva, l’expressió d’un país que avança en
l’autogovern. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Costa.
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EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Jo
voldria començar una mica amb les mateixes paraules o amb el
mateix esperit que plantejava el portaveu que m’ha precedit en
l’ús de la paraula. Deia també fa una estona un portaveu del
Partit Popular que això és una cambra de control a l’acció de
govern. Bé, si agaféssim aquesta qüestió en paraules, diríem que
s’agafa ben ràpid una renúncia. La primera moció que es veu en
el dia d’avui, bàsicament l’esperit del conjunt de la moció, no
és sobre una acció de control que es va realitzar i avui esdevé en
unes mocions en positiu, sinó que en definitiva l’esperit no és
altre que destacar amb èxit una qüestió realitzada per l’anterior
govern de Jaume Matas, de la qual era conseller d’Interior el
que avui fa la interposició. Dit en altres termes, l’interpelAlant i
avui proposant el que presenta és una moció que reafirmi l’acció
que va realitzar ell mateix. 

Jo no entraré en consideracions de si ho veig bé o no en
termes concrets, però sí crec que suficient és l’acció de control
a l’actual govern, i deixar aquesta partida de destacar les accions
de l’anterior govern, deixar-ho de banda. I sobretot, quan
l’actuació pretén l’autorealçament de la persona que abans tenia
l’encàrrec de l’acció executiva a la Conselleria d’Interior, crec
que seria un bon criteri.

La segona qüestió. Voldria apuntar-los que es pretén
mitjançant aquesta moció incórrer en allò que és una confusió
de policia turística i policia local. Des del Grup Parlamentari
Socialista volem fer una reafirmació clara quant al suport que el
Partit Socialista, i estic convençut que tots els grups
parlamentaris que conformen aquesta cambra, donen a les
policies locals que treballen a les Illes Balears. Però aquest no
és el debat que avui ens ha duit aquí, el debat és una actuació
que es va realitzar per l’anterior govern, la qual cosa no tenia un
altre sentit que donar fons econòmics als ajuntaments i donar
suport a les policies locals, va aparèixer la figura de la policia
turística. Jo crec que el més important, Sra. Consellera del
Govern de les Illes Balears, és que des del Govern es garanteixi
-es garantirà, n’estic convençut- aquest suport d’ajudes als
ajuntaments que tants d’esforços han fet per cobrir les seves
competències i allò que no són les seves competències en
matèria de seguretat pública en un sentit ample. Moltes vegades
han suplert les mancances d’altres cossos i forces de seguretat,
amb clara alAlusió a les forces de seguretat de l’Estat,
independentment de qui és qui governa a Madrid.

Per tant, crec que s’ha de tractar amb molta cura la
proposició que es fa. Per això consideram que el debat més
interessant que es pot produir en aquesta cambra és fer un
plantejament del canvi de model que es vol en seguretat pública
en aquestes illes. A més, vostè, Sra. Consellera, juga amb
avantatge, fins i tot li ho dic amb to amic, respecte de l’anterior
conseller, li donarem més fàcil. És a dir, l’Estatut d’Autonomia
actual fa un reconeixement explícit i, per tant, hi ha la necessitat
d’un compliment d’una llei orgànica que és la primera llei
orgànica de les Illes Balears. Per tant, jo crec que el debat és
estructural i hem de fer un model policial a les Illes Balears que
doni una optimització dels recursos que hi ha a les Illes Balears.

No seré jo el que ara encetaré un debat sobre l’optimització
de les plantilles de les policies locals a les Illes Balears, però
només faré una afirmació que supòs que tots els que m’han
precedit en l’ús de la paraula compartiran amb mi. El
fraccionament de petits municipis i mitjans municipis a les Illes
Balears fa que el model, i fins i tot les pròpies policies no estam
davant d’un model allà on es puguin optimitzar els recursos
humans que es tenen. Crec que ja és hora que diguem ben
clarament que un model que té entre 10 i 20 policies locals a un
municipi no és el millor dels models policials. Fan falta
actuacions que modifiquin aquest sistema, o aquesta estructura
perquè permeti d’una vegada per totes que hi hagi més policia
fent feina de seguretat pública i menys policies mantenint
pròpies estructures als quarters de les pròpies policies locals.

Per tant, no entraré en un debat amb el Grup Popular quant
a la primera afirmació que jo he fet, crec que únicament hem de
tenir un debat de control a l’actual govern. Jo el convidaria que
el debat no el tenguem respecte d’un debat passat, que segur que
ja es va tenir i degué ser molt enriquidor per a aquesta cambra
quan es va discutir la Llei de policia turística, sinó que hem de
discutir, com deia un portaveu del Partit Popular i al qual ja hi
he fet referència, de futur i del nou model policial que
necessiten les Illes Balears.

Per tant, jo crec que aquest és el debat, és la reflexió que des
del Grup Parlamentari Socialista volíem apuntar. Evidentment
que la moció té altres qüestions colAlaterals, com també han dit
alguns dels portaveus, que els donam suport. Evidentment
l’acord amb la Universitat i l’EBAP és un element
imprescindible i des de la Conselleria d’Interior ens costa que
s’estan fent esforços per millorar i posar dins el marc europeu
els estudis que va començar i acordar l’anterior govern. Per tant,
jo crec que estam en una bona línia i el que vull dir per justificar
i motivar el vot del Grup Parlamentari Socialista, és que la
posició troncal de la nostra posició és contrària a la moció del
Grup Popular perquè en definitiva pensam que amb un nou
model policial plantejat a les Illes Balears, no hi caben les
mocions que vostè ha plantejat aquí i que no tenen altre objecte
que perpetuar una proposició d’un anterior govern, la qual vull
respectar, encara que no compartesc el sentit del model així com
està plantejat de la policia turística, una vegada llevat el fi de
subvenció que té als ajuntaments, hagi de persistir.

Per tant, per tots aquests motius el Grup Parlamentari
Socialista votarà en contra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant. Té la paraula el Sr. Rodríguez per un temps de cinc
minuts.
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EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Hoy vamos a asistir aquí en el debate de esta moción a algo
que no quiero (...) a un circo romano. En un circo romano el
emperador, según su posición de dedo, o salvaba al que estaba
en la arena, o lo mataban. No lo dejaban malherido, el dedo no
se ponía a un cuarto o a medio dedo. No, o arriba o hacía abajo.
Aquí los portavoces de los grupos parlamentarios que dan
soporte al Gobierno, se reúnen y acuerdan que no, que no por el
artículo 23 del pacto de progreso. El artículo 23 dice que nada
que venga del Partido Popular es bueno y no se puede aprobar.
No está escrito, pero es el artículo 23.

Miren, voy a decirles a los cuatro grupos intervinientes..., en
primer lugar agradecer el tono de la intervención, creo que ha
sido correcta, como no puede ser de otra forma, como ha sido la
mía anterior y será esta, que policía local hay ahora que está la
Guardia Civil y la Policía Nacional y cuando esté la policía
autonómica también existirá la policía local, como existe en
Cataluña, como existe en el País Vasco y como existe en
Navarra. Por lo tanto, eso de esconder el bulto por aquí no va
bien, es no querer hacerle frente.

Yo le agradezco al BLOC por Mallorca y al Sr. Llauger que
al menos ha tenido algo de valoración, ha dicho que es positiva
la diplomatura en seguridad pública, algo ha dicho. No obstante,
votará en contra de que esta diplomatura se convierta en grado,
como pide la moción, porque es el artículo 23 del pacto de
progreso. Yo creo que me tendrían que decir qué hacen ustedes
para paliar los problemas. ¿Qué hace un alcalde, como el de
Calvià, que tiene 40.000 y pocos habitantes en el mes de enero,
y 250.000 en el mes de julio, para tener policía local que le
pueda hacer cumplir sus ordenanzas, por ejemplo la de ruidos?
¿Qué hace este alcalde? O el de Sant Antoni, de Ibiza, que tiene
15 o 17.000 en invierno y 60.000 en verano, ¿qué es lo que
hace? O el alcalde de Ciutadella, que tiene 27.000 en invierno
y más de 50.000 en verano. ¿Qué es lo que hacen estos alcaldes,
para poner un ejemplo? O el alcalde de Estellencs, que tiene 300
en invierno y 1.000 y pico en verano, ¿qué es lo que hacen estos
alcaldes para poder cumplir sus ordenanzas

Antes había una policía que se llamaba policía de
temporada, ésta era buenísima, ésta era una policía buenísima,
tiene una formación de 180 horas y era buenísima. La policía
turística tiene una formación de más de 1.000 horas, como
cualquier policía en Baleares, a partir de la pasada legislatura;
una de las cosas malas que hicimos en la pasada legislatura fue
pasar las horas lectivas del curso de policía, de 450 a más de
1.000, sea turístico o no sea turístico, lo de turístico es para
temporada no por otra cosa, porque formación tienen la misma
uno que otro. Esto es malo.

Pues muy bien, yo qué quieren ustedes que les diga, yo creo
que estamos aquí para (...). En temporada, pues mire usted, (...)
hay 3.500 policías actualmente en Baleares, ¿qué quiere usted
que tengamos que renovar un 3% cada año porque se jubilan?
Pues son 90 policías, habrá que formarlos, pues es aquí donde
entra la policía turística que tiene más puntos para conseguir ese
puesto. Y entonces, hay un sistema que, después de un año o
dos de policía turística, puede entrar a formar parte de la
plantilla de policía. No hemos pedido en ningún momento que
se amplíen las plantillas de policía, cada municipio tendrá las
suyas de plazas fijas, pero esas que tiene fijas cada año, como

dice la ley, ha de convocar la oferta pública de empleo que no
se hace, y hay que hacer que se haga. Y es la única forma de dar
estabilidad en el trabajo a los policías locales.

Yo, señoras y señores diputados, ya les digo, es difícil luchar
contra los elementos, ni Felipe II pudo, mandó la escuadra hacia
Inglaterra y los elementos se la desaborlaron; aquí ustedes me
han desarbolado; yo sé que ha funcionado el artículo (...) de
esto, la policía local no sirve de apoyo, la queremos mucho,
mucho te quiero perrito pero de comer poquito. Pues
exactamente se lo hacemos a los otros, muchos temas de la
policía local, hay muchos concejales, muchos responsables,
fantástico, pero a la hora de dar un voto positivo ni agua, como
antes han hecho con un conseller que ha pedido, ni agua para
este conseller.

Por tanto, señoras y señores diputados, yo les agradezco a
ustedes todo el tono, les agradezco su intervención, les
agradezco las circunstancias, pero, por favor, cuando suban otra
vez los portavoces para debatir una moción, aunque sea del
Partido Popular, si hay algo bueno, apruébenlo.

Gracias, Sra. Presidenta. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Tal com s’ha acordat anteriorment,
ajornam la votació d’aquesta moció i la traslladam al final de la
sessió.

Passam, doncs, al quart punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat i votació de les proposicions no de llei.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 2317/08,
presentada pel Grup Parlamentari Unió Mallorquina,
relativa a instalAlació de radars fixos.

En primer lloc passarem a debatre la RGE núm. 2317/08,
presentada pel Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
instalAlació de radars fixos.

Pel Grup Parlamentari Unió Mallorquina té la paraula el Sr.
Vicens, per un temps de deu minuts.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Les
peculiaritats de les nostres illes, la quantitat de cales, de calons,
de platges fan que les Balears siguin propícies al mercat ilAlegal
de la droga, com així ha estat històricament terra de contraban,
de pirates, etcètera, donada la seva geografia.

Hem de ser conscients que la proximitat que hi ha entre les
costes nostres i el nord d’Àfrica fa que es necessiti la
consideració també de regió transfronterera, en aquest cas fa un
parell de dies el president Antich va fer unes declaracions a
Pissa, en aquest sentit, de la necessitat que es declari les Balears
regió transfronterera que ajudaria que poguéssim demanar fons
i ajudes que altres territoris d’Europa ja han aconseguit.
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Des d’Unió Mallorquina, i això va ser l’esperit i és l’esperit
d’aquesta proposició no de llei, ens preocupa la quantitat
d’arribada de planejadores de gran quantitat de droga que va
arribant a les nostres costes.

Per altra part, també, les declaracions de la Unitat d’Anàlisi
de la Guàrdia Civil vénen en aquest sentit dient que les Illes
serveixen cada vegada més de plataforma d’entrada de drogues
que després es redistribueixen a la resta d’Espanya i a Europa.
És més que evident que tot el tràfic ilAlegal de drogues és un
flagell que afecta la societat, les famílies i tots els ciutadans. Ja,
no perquè el diu la Constitució Espanyola a l’article 43, sinó
perquè és una necessitat que els poders públics s’hagin
d’organitzar i tutelin la salut pública; en aquest cas, des d’Unió
Mallorquina demanam avui mitjans per protegir i per prevenir
aquesta salut pública.

El mateix informe de la Unitat d’Anàlisis de la Guàrdia
Civil diu clarament que una petita part d’aquesta droga que
arriba es queda a les Illes, però que la resta és transportada a
Barcelona, a València i després distribuïda a Espanya i a
Europa. Des de les institucions públiques d’aquesta comunitat
no podem consentir que ens convertim en una porta d’entrada
de substàncies ilAlegals a Espanya i una ruta alternativa a les que
eren tradicionals, com pugui ser el Llevant espanyol i la zona de
l’estret. Creim que és un deure d’aquest Parlament i del Govern,
tant autonòmic com central, donar solucions a aquest problema.

Vull aprofitar també per donar suport a l’esforç que fan en
aquest sentit els cossos de seguretat de l’Estat i la tasca
encomiable que duen a terme, tot i que reivindiquin, perquè és
una necessitat, més mitjans humans i més recursos necessaris
per millorar la seva eficàcia. L’arribada de planejadores i de
pasteres a les illes, amb tràfic ilAlegal de persones, que és tan
ilAlegal com el de substàncies estupefaents, fa que sigui una
realitat que els radars mòbils detectin amb molta insuficiència
aquest tràfic. És evident que, és fins i tot del tercer món, que
s’hagi de dur el radar mòbil a determinats llocs de l’illa per
poder tenir una eficàcia. És necessari, doncs, incrementar
aquesta vigilància de les nostres costes. El mateix llavors
director general de la Policia, i mallorquí, el Sr. Mesquida, va
reconèixer, després que Unió Mallorquina presentàs la
proposició no de llei, la necessitat que tenen les Illes Balears
d’incrementar la dotació i els sistemes de vigilància per lluitar
contra la droga.

Per això, des del grup parlamentari proposam a la resta de
grups i a aquest Parlament instar el Govern central per establir
els sistemes integrats de vigilància exterior a totes les Illes
Balears, perquè ens entenguem radars fixos que donin cobertura
a totes les Illes Balears. Aquests sistemes donaran seguretat al
conjunt de la societat, controlaran el tràfic ilAlegal ajudant a la
lluita contra la droga i contra el tràfic de les persones, així com
a la prevenció i primers auxilis de les pasteres que puguin
arribar.

Les àrees d’actuació d’aquest programa (...) eren situades en
el litoral andalús i a l’arxipèlag canari, perquè eren una de les
portes d’entrada tradicionals a Europa del tràfic ilAlícit que hem
comentat. Creim que és necessari ampliar i que també es
presentin a Balears, com estan també a Algesires, a Màlaga, a
Fuerteventura, a Cadis, a Granada, a Ceuta, és a dir, no és una
excepció, sinó que és acabar de controlar les fronteres a una
zona que és de difícil control.

Les funcions d’aquest sistema són prou conegudes, detecten
a llarga distància les embarcacions que s’aproximen al litoral,
serveixen també per identificar el tipus d’embarcació i els seus
tripulants; serveixen per coordinar el seguiment i també per
interceptar aquests presumptes delinqüents o auxiliar el tràfic de
drogues i altres tràfics ilAlegals.

Tenen tècnicament, però creim que aquí no és el moment de
callar, consten d’altres subsistemes de detecció, és a dir, una
sèrie d’estacions sensores, subsistemes de comunicació i de
comandament i control per coordinar la centralització de senyals
d’estacions sensores de telecomandament i d’emissió d’ordres
a les unitats d’interceptació. És a dir, cal modernitzar els
sistemes de control de les fronteres.

Per altra banda, cal assenyalar aquí també un altre problema
que es troba la Guàrdia Civil, que també és colAlateral del que
parlam, i la unitat operativa de vigilància duanera en la lluita
contra el tràfic ilAlícit, i és, com s’ha posat i denunciat per part
de la Delegació del Govern, és la incapacitat dels seus mitjans
d’interceptació; o sigui, colAlateralment també seria interessant
que, a part del radar, es millorassin les unitats d’interceptació.
És ben sabut, i dissortadament, que les embarcacions tipus
planejadores que s’empren per al tràfic ilAlegal són molt
modernes i amb molta potència i fa que les unitats que
actualment es tenen no puguin competir amb eficàcia i amb
motor, amb potència, amb aquestes planejadores. En aquest
sentit, des del grup volíem donar suport a les demandes que ha
fet la Delegació del Govern respecte de la necessitat que
aquestes embarcacions que quan queden abandonades a les
nostres costes, puguin ser entregades a l’Estat i que aquest les
pugui utilitzar, precisament, per fer el contrari de la funció que
feien, que les puguin utilitzar per fer front a les mateixes
organitzacions de traficants que les deixen abandonades.

D’aquesta manera no només s’incrementarien els mitjans
d’interceptació, sinó també que es millorarien les capacitats i
s’adaptarien a les exigències que marca la modernitat. Des
d’Unió Mallorquina reiteram la petició de suport a la resta de
grups perquè les institucions públiques d’aquesta comunitat
autònoma facin totes les gestions necessàries per instalAlar
aquests radars fixos, sistemes integrats de vigilància exterior,
que cobreixin tota la costa amb la finalitat de controlar aquest
tràfic ilAlícit a les Illes Balears. I demanam, i ens agradaria que
fos així, el suport de tota la resta de grups de la cambra per
aprovar aquesta proposició no de llei i reivindicar més mitjans
per als cossos de seguretat de l’Estat en la lluita contra la droga.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Passam ara al torn de fixació de
posicions i en primer lloc té la paraula pel Grup Parlamentari
Mixt la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Vicens, des del nostre grup li anunciam que
votarem a favor d’aquesta proposició no de llei presentada pel
seu grup i només farem tres reflexions.

En primer lloc, votarem a favor perquè, efectivament, i com
s’assenyala a l’exposició de motius, sobretot el major control de
les costes andaluses i gallegues, que eren les vies tradicionals
d’entrada de la droga a Espanya, com a passa prèvia per fer-ho
a Europa, ha motivat que les Illes Balears d’alguna manera les
hagin substituït en aquell paper; de tal manera que l’arribada de
droga a les nostres illes, tant per a consum propi com en tant
que pont per a la península i Europa ha augmentat notablement
els darrers temps. Entenem, per tant, que són necessàries
mesures per tal de vigilar i controlar i que això no passi.

No obstant això, voldríem fer una referència, que no va tan
referida a aquesta proposició en concret, sinó una referència
més general, a l’anomenat Sistema integrat de vigilància
exterior que ens hem preocupat d’investigar i de saber un poc
més sobre aquest sistema; i hem llegit i hem pogut conèixer,
mitjançant la pàgina institucional del Ministeri d’Interior, la
definició d’aquest Sistema integrat de vigilància exterior, aquest
sistema apareix definit, i cit textualment, “como sistema
operativo que permite una respuesta a dos de los principales
retos a los que nos enfrentamos en la actualidad: la lucha
contra el narcotráfico y contra la inmigración irregular”. Des
del nostre grup volem deixar ben clar que no compartim aquesta
equiparació conceptual d’ambdós termes, no compartim que es
pugui identificar lluita contra el narcotràfic amb lluita contra la
immigració irregular. I també volem deixar ben clar que donam
suport a aquest punt de la proposició des de la perspectiva com
està plantejat, és a dir, com a un element eficaç per combatre,
per lluitar contra el narcotràfic.

En segon lloc, i com vostè també ha assenyalat molt bé, la
lluita contra el narcotràfic s’ha de fer amb els millors mitjans
possibles; per tant, donam suport a la petició feta pel delegat del
Govern, per tal que les embarcacions confiscades siguin cedides
a les forces de seguretat de l’Estat i utilitzades en la vigilància
costanera. I així mateix, estam d’acord amb la necessitat de
comptar amb radars fixos en la lluita contra el tràfic de drogues.
Llegíem fa uns dies que el mes d’agost, el Govern central, tenia
prevista la instalAlació, era un anunci que es feia, de quatre
radars fixos a Mallorca, Menorca, Eivissa i Cabrera, i pensava,
proposava que el primer d’aquests radars estaria fixat a l’illa
d’Eivissa i en funcionament de cara al proper estiu. Nosaltres,
en aquest sentit, el que esperam simplement és que els termini
s’acompleixin.

En resum, esperam que l’aprovació d’aquesta proposició
sigui unànime, sigui una passa més en la lluita contra la droga,
respecte de la qual nosaltres pensam que no s’hi han d’estalviar
esforços.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup també
compartim que l’Estat no té prou recursos per lluitar en aquest
cas amb la vigilància costanera i després, sobretot, amb la
sofisticació que mantenen tot el sistema de narcotràfic, és
positiu, és necessari que es millori aquesta xarxa de vigilància,
sobretot a un moment que les Illes Balears no només són, com
també apunta la proposició no de llei, receptors finals, sinó fins
i tot un hub de distribució de droga a d’altres indrets. Per tant,
és important aturar aquesta porta d’entrada i fer-ho amb els
mitjans necessaris que en aquests moments no són suficients els
que hi destina l’administració de l’Estat, com ells mateixos, les
forces mateixes i cossos de seguretat i els representants, les
autoritats polítiques reconeixen obertament.

També ens sembla bé aquesta fórmula apuntada d’apropiar-
se de les planejadores que hagin pogut quedar confiscades i que,
per ventura, fan més servei que no en podrà fer l’Agència
Tributària, i que, per tant, pot ser una fórmula interessant per
millorar tot el servei que hi ha de vigilància en aquest moment
a l’abast; tot i que la fórmula i la proposta que se’ns fa és
sobretot això dels radars fixos que, tal i com s’ha apuntat, s’han
anunciat una sèrie de compres per part de l’Estat, en aquesta
proposició no de llei senzillament hi anima, nosaltres li donarem
suport, i confiem, seguirem vigilants que realment es faci
aquesta nova infraestructura i que es millori aquesta vigilància
costanera responsabilitat de l’Estat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Quan he vist la proposició
plantejada pel Grup d’Unió Mallorquina he pensat l’encertada
que era i no és només, crec que és el més accidental, que els dos
grups donin suport al Govern, sinó per la importància de la
mateixa proposició que vostès han plantejat.
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Els grups, els diputats que intervenim normalment ens
enriquim de les feines o de les relacions que tenim com a
ciutadans amb la societat, jo li podria dir que coneix
perfectament de què parlam en aquesta moció i quina és la
realitat.

I crec que té essencialment una qüestió molt important, que
és amb la variació que hi ha hagut del narcotràfic que entrava,
com ja crec que s’havia apuntat, per una altra zona d’Espanya,
concretament per Galícia, això ha quedat reduït bàsicament
només a allò anomenat drogues dures, i el que són les drogues
blanes o haixix, entre altres, ha quedat reduïda l’entrada des de
la costa marroquina a la part d’Andalusia o a les Illes Balears.
Per tant les planejadores, i s’ha vist a diferents mitjans de
comunicació a les Illes Balears, hem pogut veure diferents
intervencions que realitzen, intervencions de sortides de la costa
marroquina, per aigües internacionals arribant prop de les costes
de Formentera o a l’illa d’Eivissa, essencialment, i utilitzant els
transportadors locals perquè caiguin determinades quantitats de
droga a les Illes Balears, això sense bajar del moro. Això què
vol dir?, això vol dir que bàsicament són estructures molt
professionalitzades, que surten un migdia de les costes del
Marroc i a la tarda hi són a sopar.

Per això s’ha pogut veure aquest estiu a diferents reportatges
que han sortit en els mitjans de comunicació que bàsicament per
una qüestió geogràfica (...) afecta molt especialment l’illa de
Formentera i l’illa d’Eivissa perquè són les illes més properes
en la ruta, i per tant és molt més lògic fer un transbord
d’aquestes característiques a l’illa de Formentera o la d’Eivissa
que a l’illa de Menorca, i per tant és necessari potenciar els dos
aspectes que vostès han plantejat, el tema del radar, però és
necessària també alguna altra actuació molt més important. No
pot ser que, els instruments humans i materials, no n’hi hagi
suficients a les Illes Balears, o m’atreviria més a dir a l’àrea de
la Mediterrània. Jo podria haver tret una sèrie de casos que
s’han publicat, d’aquest estiu, no importa anar a una hemeroteca
massa llarga, i cap de les intervencions que s’ha realitzat amb
aprehensió de droga, cap no ha suposat l’aprehensió del
traficant d’origen, només l’aprehensió dels traficants locals o els
que fan de transbordadors, que el final és la jerarquia inferior en
escala. Això què posa de manifest? Els radars funcionen però
els recursos materials per aprehendre embarcacions que fan 70
nusos sense mercaderia, no hi ha embarcacions de vigilància
duanera per poder intervenir. Aquesta és una realitat que no
desvetl cap secret que no estigui a l’opinió pública i que no
tenguin els mitjans de comunicació.

Per tant jo vull felicitar el Grup d’Unió Mallorquina perquè
ha fet una moció molt arrelada a una problemàtica del tràfic
d’estupefaents a les Illes Balears i per tant felicitar-los per
aquesta moció que han presentat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
en primera instància nosaltres reconeixem la veritable
problemàtica que desenvolupa l’exposició de motius, amb la
qual coincidim plenament i perfectament, d’aquesta proposició
no de llei, i és ben cert que hem de posar tots els mitjans al
nostre abast per tal de fer front a l’amenaça que pateixen les
nostres illes, les nostres costes, amb l’arribada de barques de
gran potència que vénen a descarregar importants quantitats de
droga, problema aquest que també s’accentua i s’agreuja encara
més quan les nostres illes serveixen de plataforma a aquestes
xarxes i serveixen d’eix fonamental en la distribució d’aquestes
substàncies via marítima a altres indrets costaners del nostre
territori espanyol, com exemple -ja ho diu bé la proposició no
de llei- Barcelona o bé València.

No obstant això, i amb caràcter previ al nostre
pronunciament respecte a la inclinació de vot d’aquesta
proposició no de llei, a mi m’agradaria fer dues consideracions
prèvies. En primer lloc a nosaltres, i ho dic amb tots els
respectes, ens crida moltíssim l’atenció com és que Unió
Mallorquina en aquestes altures encara manté aquesta
proposició no de llei en aquest parlament o bé no ha modificat
coherentment aquesta proposició no de llei. I per què dic això?,
perquè precisament vostès el dia 18 de març de l’any 2008 la
presenten en aquest parlament; crec que la intenció i la voluntat
és bona, però resulta que mesos després, el dia 23 d’agost de
l’any 2008, d’aquest any, surt una notícia que diu: “Baleares se
blindará contra el tráfico de drogas con radares fijos en cuatro
islas”, i diu: “Estas nuevas instalaciones -el que vostè demana-
que comenzarán a estar operativas a partir del verano que
viene, sustituirán a los actuales radares móviles, cuyo
funcionamiento ha despertado grandes dudas”. Per tant ja ho
estan fent, i ve vostè aquí avui en aquestes altures a tornar a
demanar-ho. I diu: “El delegado del Gobierno, el Sr. Socias,
manifestó que esperaba que la futura colocación de los radares
fijos en las Islas complicaría aún más la llegada de
embarcaciones clandestinas. Así anunció que está previsto que
Baleares cuente con instalaciones de este tipo en Mallorca, en
Menorca, en Ibiza y en Cabrera. El primero -i escolti bé, Sr.
Vicens- el primero de estos radares fijos que entrará en
funcionamiento será el de Ibiza, cuyas obras ya han sido
licitadas”. I diu: “Se espera que funcione a partir del próximo
verano”, i continua “el resto están pendientes de licitación, la
búsqueda de la ubicació idonea y la negociación con los
propietarios de los terrenos”.

Miri, jo crec que la seva proposició arriba tard i en qualsevol
cas hi donarem suport, i hi donarem perquè creim que s’ha de
posar a l’abast tots els mitjans necessaris per tal de contrarestar
aquesta xacra que és la tràfic de drogues, però a mi em seria
molt fàcil utilitzar aquell recurs que vostès utilitzen tant, allò de
“no, miri, no li donam suport perquè el Govern ja ho està fent”;
és un recurs molt fàcil, jo crec que aquí estaria perfectament
justificat dir-los que no porque el Gobierno central ya lo está
haciendo, i quan vostès diuen això es veuen moltíssimes
vegades amb el problema d’intentar justificar allò d’el Gobierno
ya lo está haciendo. Però bé, jo no ho faré en aquest cas, jo en
aquest cas no ho faré, i si això s’està fent, com diu aquest mitjà,
miri, què venim a fer aquí?, què venim a fer aquí? Un radar fix
solAlicitat i dos en vies de licitació, i estam aquí demanant al
Govern central que posi radars fixos. Però si ja ho està fent, Sr.
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Vicens, vostè no llegeix els diaris?, estava vostè de vacances el
dia 23 d’agost, Sr. Vicens? Miri, jo no sé què passarà quan (...)
hagi de demanar uns radars fixos, jo sé el que ens diran, diran:
“Miren, señores de Baleares, ya lo estamos haciendo”, Sr.
Vicens.

En qualsevol cas, miri, reiter el que he dit abans, donarem
suport a aquesta proposició no de llei, pensam que la voluntat és
bona, efectivament, i també perquè, miri, no vull que llavors ens
diguin, cosa que no és certa, que no estam devora vostès en la
lluita contra el narcotràfic, no vull que ho diguin perquè seria
molt gros que ho diguessin. En qualsevol cas és susceptible que
ho diguin.

I per altra banda un petit aclariment sobre el punt segon.
Vostès diuen..., en fi, donen suport al delegat del Govern! Miri,
a mi em pareix molt bé que donin tot el suport que vulguin al Sr.
Socias, fantàstic; ara bé, jo el que crec és que el Parlament té
prou autoritat per poder pronunciar-se sense haver de recórrer
als criteris del Sr. Socias, jo crec que el Parlament de les Illes
Balears té un criteri prou autoritzat per ser el representant de la
ciutadania popular, maldament segueixi el criteri del Sr. Socias,
per dir al Govern de l’Estat el que li hem de dir. Jo crec que no
hem de seguir criteris de ningú, el Parlament de les Illes Balears
té prou autoritat per fer-ho. Per tant em pareix molt bé el que
diu el Sr. Socias però, miri, nosaltres som aquí, al Parlament de
les Illes Balears, per instar el Govern i no seguir criteris de
persones singularment considerades, que mereixen tots els meus
respecte, sinó que som aquí per impulsar iniciatives d’aquesta
cambra, que representa la sobirania popular.

En qualsevol cas reiterar una altra vegada el nostre suport a
aquesta (...), a aquesta proposició no de llei maldament aquestes
dues advertències que entenc que són importants. Crec que
vostè l’oportunitat avui de fer dues coses: retirar-la, que potser
és el més convenient, i li ho dic sincerament, no és el més
convenient potser retirar-la, però potser es podria plantejar vostè
dar-li una redacció més coherent, tot i que això el Govern de
l’Estat, al qual vostè reclama que això es faci, ja ho està fent.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només per donar les gràcies i
agrair als grups parlamentaris el suport, i aclarir al Sr. Jerez que,
bé, quan es va fer la proposta no havien sortit aquestes
declaracions, i recordar també al representant del Grup
Parlamentari Popular que l’Administració no es regeix pels
diaris, sinó que es regeix pels butlletins oficials, i esperam
nosaltres també que segons aquestes declaracions funcionin tots
els radars fixos el pròxim estiu i que, per tant, això, aquest
futurible, es faci una realitat. De totes maneres agrair el suport
a tots els grups parlamentaris.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Tal com s’ha fet en el punt anterior, la
votació d’aquesta proposició queda ajornada per al final de la
sessió.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 806/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a falta de metges
especialistes a les Illes Balears.

Per tant passam ara, finalment, a debatre la proposició no de
llei RGE núm. 806/08, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la falta de metges especialistes a les Illes
Balears. Pel Grup Popular té la paraula la Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
aquesta proposició no de llei té registre d’entrada el gener
d’aquest any, i la debatem avui, quasi amb deu mesos de retard,
però no per això ha perdut vigència, perquè el motiu pel qual es
presenta, la falta de metges especialistes a les nostres illes, és un
problema que segueix d’actualitat.

Aquest és un problema que existeix arreu de l’Estat
espanyol, un problema complex i multifactorial. Un dels motius
de la falta de metges és que en els últims anys hi ha hagut un
flux important de metges espanyols cap a l’estranger per
diferents motius, i han arribat a ser més de 7.000 els metges
espanyols que feien feina a fora. En els últims mesos sembla
que hi ha una certa tendència a retornar d’alguns d’aquests
especialistes.

Un altre problema, que potser és el que més ens afecta
directament, és que els metges especialistes estan molt mal
distribuïts, tant per especialitats com per autonomies, essent la
nostra comunitat autònoma una de les que més pateix aquest
problema, ja que tenim moltes variables que afavoreixen la
partida d’especialistes a altres comunitats, com són la carestia
de la vida, l’elevat preu de l’habitatge i sobretot el fet insular,
amb tots els problemes que comporta i que es veu agreujat a
Eivissa, a Formentera i a Menorca.

Amb aquestes condicions difícilment podem competir amb
altres comunitats autònomes perquè, a més, la majoria dels
serveis de salut, conscient que el dèficit de professionals és el
seu principal problema en matèria de recursos humans, s’han
fixat per a aquest any i els següents objectius molt ambiciosos
en polítiques de personal, objectius que van dirigits a
estabilitzar les seves plantilles i a fidelitzar els professionals
sanitaris amb millores laborals. A Balears en aquest tema la
Conselleria de Salut, que per cert el seu titular, Sr. Vicenç
Thomàs no té molt d’interès en aquest tema perquè veig que ni
tan sols no es troba a la sala, idò, com deia, la Conselleria de
Salut està instalAlada en la passivitat i en l’autocomplaença i,
sobretot, està evitant responsabilitzar-se de res i donant la culpa
de tot al Partit Popular i a l’anterior govern. 
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Durant l’any i mig que duim de legislatura s’han produït
algunes incorporacions per cobrir places vacants, però hem de
veure quants d’especialistes se n’han anat de la nostra comunitat
a altres comunitats, sobretot a Eivissa i a Menorca. Quin és el
balanç?, realment és tan positiu com diu el Sr. Conseller? Com
salvarem el dèficit de professionals que suposa la posada en
marxa de nous centres?; alguns centres de salut, alguns que han
inaugurat aquesta legislatura que es van construir a l’anterior,
l’Hospital de Son Espases, nous centres de salut que es faran -
suposo-, el nou hospital de Can Misses..., hauran de tenir
suficients professionals i han de poder exercir en condicions:
l’efectivitat de les infraestructures depèn sempre d’ells. 

S’ha de tenir un pla d’acció com tenen altres comunitats
autònomes per lluitar contra el dèficit de metges especialistes;
si no, com deia, els sistemes de salut de les altres comunitats
seran més atractius que el nostre i no podrem cobrir la demanda,
no ja l’actual sinó la futura, que serà molt gran. Perquè
actualment continuen faltant cardiòlegs, pneumòlegs,
anestesistes, falten metges en els serveis d’urgències; a Eivissa
només hi ha quatre plantilles de medicina especialitzada que
estiguin complertes, falten especialistes especialment a la unitat
de salut mental; a Menorca falten especialistes en digestiu,
radiòlegs, pediatres; no s’han obert els PAC de Portocristo i de
Can Picafort per falta de personal. Els centres de salut no tenen
tots els equips complerts; per exemple, al recentment inaugurat
centre de salut de Vila, no hi ha reforços a partir de les 12 de la
nit, els sembla que a partir d’aquesta hora és suficient la dotació
d’un sol metge per a tota la població que ha d’atendre aquest
centre?

I ja que parlem d’atenció primària, el 2008 no han sortit
nous metges de família al mercat laboral. És necessària més que
mai una gestió adequada per dur la política de personal i arribar
a l’índex de qualitat de 1.500 pacients per metge. 

Falten especialistes per cobrir els serveis, com deia, i també
per cobrir suplències, interinitats i contractes eventuals. És més
necessari que mai fidelitzar el metge especialista, perquè
aquesta falta d’especialistes repercuteix en l’usuari, que ha de
patir les llistes d’espera i la falta de continuïtat del seu metge.
I també la pateixen els professionals, que reben un gran
augment de pressió assistencial i veuen disminuir el seu temps
per a formació continuada i per a investigació.

Des del Partit Popular presentem aquesta iniciativa perquè
s’han d’adoptar mesures definitives, integrals i amb visió de
futur, com han fet i estan fent les altres comunitats autònomes.
S’ha d’afavorir la conciliació de la vida familiar i professional;
s’ha de completar el desenvolupament de la carrera
professional; s’han d’instaurar incentius econòmics que
fidelitzin els especialistes, com es va fer a Formentera l’anterior
legislatura; s’han d’aconseguir els plus d’insularitat com tenen
les Illes Canàries. És imprescindible donar estabilitat laboral als
professionals; la conselleria va anunciar el febrer una oferta
d’ocupació, i nou mesos després encara estem esperant. S’ha de
facilitar la formació continuada i adequada a la demanda dels
professionals. En definitiva, s’han de dotar les diferents
gerències de les eines necessàries per fer els serveis atractius per
als professionals. 

És prioritari donar solucions a la falta de metges
especialistes; per tot això demanem el seu vot favorable per a
aquesta proposició no de llei, que proposa les mesures que he
anomenat i que millorarien les condicions de feina dels
professionals i, en conseqüència, la qualitat assistencial que
reben els usuaris.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. 

(Petit aldarull a la sala)

Passam ara al torn de fixació de posicions. Per part del Grup
Mixt té la paraula la Sra. Suárez per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades. Sra. Castro, no podem més que coincidir amb la seva
afirmació del dèficit de metges especialistes no només en el cas
de les Illes Balears sinó a tot l’Estat espanyol.

Recentment l’actual ministre de Sanitat, el Sr. Soria,
anunciava que a finals d’enguany es faria pública l’actualització
de l’estudi “Oferta i necessitat de metges especialistes a
Espanya 2006-2030", i així es podran conèixer les especialitats
mèdiques que es troben en pitjor situació. Els estudis fets fins
ara, pel que hem pogut saber, consideren que els principals
problemes estan en les especialitats de cirurgia general i aparell
digestiu, radiodiagnòstic, anestesiologia i reanimació, pediatria
i medicina familiar i comunitària. 

Fa unes setmanes s’aprovava per part de la Comissió de
Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut l’augment
d’un 5% de les places de formació sanitària especialitzada, els
MIR, amb un augment notable de les especialitats més
deficitàries que hem assenyalat. Aquest increment, sumat als
dels darrers cinc anys, ha suposat un augment del 15% de les
places MIR, totalment insuficient però que s’ha de tenir en
compte. Així mateix també ens consta que el ministeri ha
procedit a agilitar l’homologació dels títols de professionals
estrangers.

Vostè ho ha assenyalat també, i és que aquesta situació és
més greu en algunes comunitats autònomes. És el cas
d’Extremadura, és el cas de Castella-La Manxa, és el cas
d’Andalusia i també el nostre cas, el de les Illes Balears, i
també, com vostè molt bé ha assenyalat, dins les Balears
Formentera, Eivissa i Menorca estan en una situació pitjor. A la
nostra terra, com vostè assenyala, el fet insular agreuja encara
més aquesta situació i aquest factor insular resulta determinant.
Difícils comunicacions, alts preus d’habitatge i del nivell de la
vida en general. I també, això s’ha de tenir en compte, la
limitada capacitat per al desenvolupament professional. Fins
aquí per tant, estam d’acord en la justificació d’aquesta
proposició i consideram important tenir present tot allò que hem
explicat per entendre que les possibilitats d’actuació d’un
govern autonòmic, qualsevol govern autonòmic, són limitades.
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Dit això, en el que no podem coincidir i jo diria que més bé
de cap de les maneres, és en l’afirmació feta sobre la inactivitat
de la conselleria per tractar de resoldre aquesta qüestió. Una
afirmació que li he de dir que sembla que coincideix en una
mena de consigna que està present, sobretot des que hem
començat aquest període de sessions, una mena de consigna que
està present a les comissions i també al plenari. Vostès volen
llançar el missatge que el Govern no actua, en aquest tema i en
molts d’altres i en això no hi podem estar d’acord. També li
hem de dir que en relació amb la forma de com està presentada
la proposició, que tan important com evitar que els professionals
se’n vagin, o és també que en venguin de nous.

Passam ara a revisar ràpidament les seves propostes
concretes i ho faré un poc per damunt. En relació amb la
fidelització, nosaltres consideram que algunes mesures que
s’han pres i que s’han de tenir en compte són els esforços per
millorar la identificació dels professionals en els seus centres.
El compromís de treure una política (...) d’una oferta pública de
treball que inclogui totes les gerències, la política i l’atracció de
metges i infermeres d’altres comunitats autònomes i/o països,
o en l’establiment, hem de recordar la darrera vaga de metges,
l’establiment de compensacions econòmiques als professionals
d’Eivissa, Menorca i Formentera. Almanco les dades que
nosaltres tenim, en el cas de l’àrea de salut d’Eivissa, s’han
incorporat des del mes de setembre del 2007, 52 professionals,
dels quals 14 són metges especialistes.

D’altra banda, i és un tema de què s’ha parlat en alguna
comissió, nosaltres pensam que seria important com a actuació
a mig termini, encetar un estudi rigorós pel que fa a una
eventual creació de la facultat de medicina. En segon lloc i pel
que fa a l’oferta pública d’ocupació, és cert, com vostè ha dit,
que s’ha anunciat i encara no s’ha vist, però sabem i és un fet
públic, que s’ha tancat un acord amb els sindicats, una
convocatòria d’aquesta oferta pública d’ocupació, element de
concertació que nosaltres valoram molt positivament. Per les
notícies, per la informació que tenim, aquesta convocatòria serà
la més important que es farà des que es va dur a terme la
transferència de les competències i que es desenvoluparà al llarg
dels tres pròxims anys. En aquesta convocatòria tindrem
l’oportunitat de veure com s’augmenta l’estabilitat laboral i la
millora de les condicions de feina d’una bona part dels
professionals del sistema, fonamentalment d’aquells que es
troben en situació d’interinitat. En tercer lloc, ens consta també
que la conselleria treballa amb organitzacions sindicals i entitats
professionals, per tal de donar un impuls i millorar el contingut
de l’anomenada carrera professional. És molta la feina que
queda per fer, així ho reconeixem, però s’està fent.

I finalment i en relació amb la formació continuada, ens
consta que són nombroses les activitats que es duen a terme i
l’esforç formatiu que es fa en els hospitals, en els centres
d’atenció primària i després també en els colAlegis professionals
i societats científiques. Sra. Castro, vostès sovint diuen que les
seves iniciatives tenen un caràcter constructiu i positiu. Des del
nostre grup pensam que no és el cas d’aquesta proposició per
dues raons. Una, perquè intenten transmetre una realitat que no
és certa, això que deia al principi que hi ha un problema i no es
fa res. I després s’ignoren de manera intencionada les
actuacions, que en aquest cas du la Conselleria de Salut i que
curiosament van en la mateixa direcció que vostès proposen.
Ara bé, una reflexió crítica, vol dir això que el Govern estigui
actuant..., que el problema de la manca d’especialistes està
solucionat i que no es pot fer res? Nosaltres diem que no,
efectivament no. I és probable, a més, que aquesta situació
s’agreugi en els propers anys. Segons les dades que tenim, entre
els anys 2016 i el 2026 probablement es jubilaran 50.000
facultatius a l’Estat espanyol. Per tant, pensam que s’han de
prendre decisions estructurals a nivell estatal i s’ha d’actuar de
forma coordinada amb les autonomies. De moment, pensam que
aquest govern implementa mesures per tal de palAliar el dèficit
d’especialistes en el nostre sistema sanitari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. És
innegable que el sistema de salut té un dèficit d’especialistes, el
Ministeri de Sanitat va parlar l’any 2007 d’una necessitat
d’aproximadament 25.000 professionals per a l’any 2016.
Aquest dèficit s’accentua en algunes especialitats, vostè n’ha
esmentades algunes, cirurgia general, aparell digestiu,
radiodiagnòstic, (...), pediatria, medicina familiar, etc. Davant
d’això, el ministeri ja va decidir incentivar l’oferta de metges
interns residents en les especialitats deficitàries i donar major
agilitat al procés d’homologació de títols professionals a
l’estranger.

Des del Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina creim que
algunes d’aquestes coses que han originat aquest dèficit són les
següents. Primer, la planificació dolenta en èpoques anteriors
quant a la política de formació de nous metges. Aquest any,
3.000 aspirants a cursar estudis de medicina varen quedar fora
de les places per entrar a les facultats de medicina. Segon, el
boom poblacional de l’última dècada, amplificat pel fenomen de
la immigració. Tercer, la diversificació dels llocs de treball per
als metges, fora del camp d’atenció primària i especialitzada.
Quart, l’augment de la qualitat existencial, que ha obligat a
crear noves unitats que necessiten més recursos humans. I
cinquè, la mitjana d’edat dels professionals, molts professionals
estan en edat de jubilació, o pròxims a l’edat de jubilació. En
aquest sentit, a les illes la problemàtica de la falta
d’especialistes es veu agreujada, també s’ha constatat en aquest
debat, pels condicionaments propis de la insularitat.
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Des del Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina volem
recordar que la Conselleria de Salut ha manifestat en diverses
ocasions en aquesta cambra la seva voluntat de a curt termini.
Primer, treballar per a la priorització de les cobertures amb la
finalitat de no provocar una competència interna dins els nostres
propis serveis. Segon, també en aquest sentit intentar que les
diferents gerències estableixin pactes de no agressió que
repercuteixin en la migració centrípeta cap alguns llocs
específics. Tercer, treballar per atreure metges i infermeres
d’altres comunitats autònomes i d’altres països. Quart,
estratègies de fidelització basades en polítiques de recursos
humans, a fi i efecte de millorar la identificació dels
professionals amb els seus centres. I cinquè, millores de
l’estabilitat per mitjà del compromís per treure una oferta
pública que abasti totes les gerències, mesura ja en marxa. I a
llarg termini la conselleria s’ha compromès a convèncer les
autoritats competents en matèria universitària perquè
s’estableixin polítiques universitàries que assegurin les
dotacions que requereix el nostre sistema de salut, a implantar
una facultat de medicina i altres titulacions de branca
sociosanitària, a replantejar alguns dels models assistencials i
impulsar polítiques de substitució, a fi que les tasques menys
especialitzades i de (...) puguin ser compartides per altres
professionals. En definitiva, tota una bateria de mesures que van
en la direcció correcta en opinió del nostre grup parlamentari.

Pel que fa a la carrera professional, ens consta que s’està
treballant en desenvolupar el contingut de la carrera
professional, segons l’acord de la mesa sectorial que definia la
carrera professional. Aquesta proposta està sent debatuda amb
organitzacions sindicals i entitats professionals per millorar el
seu contingut amb les seves aportacions i iniciar la seva
aplicació. La carrera professional s’ha de desenvolupar, el que
avui tenim és un acord pel qual els professionals reben una
retribució econòmica en concepte de carrera professional. I fins
a dia d’avui s’estan complint tots els acords pactats, el que ha
permès que els professionals hagin començat a cobrar uns
doblers en concepte d’antiguitat. Això s’ha reflectit en el
compliment dels diversos acords amb els sindicats i pels de la
fase d’implantació de la carrera professional. Des del Grup
Parlamentari d’Unió Mallorquina creim que hem d’avançar en
el desenvolupament professional com a element de motivació.
El nostre deure i la nostra responsabilitat és oferir una vertadera
carrera professional, allà on es tenguin en compte la dedicació
assistencial i l’assoliment d’objectius, aspectes de docència i
investigació.

Pel que fa a l’oferta pública de feina, hem de dir que la
Conselleria de Salut i el Servei de Salut varen signar i tancar
amb els sindicats un acord amb la convocatòria de l’oferta
pública d’ocupació i posteriorment va ser aprovada pel Consell
de Govern. Es tracta de la convocatòria més important que
realitza la nostra comunitat després de les transferències.
Inicialment aquesta convocatòria permetrà un concurs de trasllat
que ha de facilitar a un important percentatge de treballadors
amb plaça, accedir al lloc de feina que demanen. Es convocaran
2.768 places de personal estatutari el 2008 que cobriran el 50%
de les places interines de la plantilla. Finalment, en relació amb
la formació, hem de dir que segons les nostres dades el darrer
any s’han acreditat unes 700 activitats, cursos i es pot dir que hi
ha un gran esforç formatiu, especialment en els serveis públics
sanitaris d’hospitals i primària, però també en els colAlegis
professionals i per part de les diverses societats científiques. 

Per tant i en definitiva, des del Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina no donarem suport a aquesta proposició no de llei
perquè creim que la Conselleria de Salut està desenvolupant les
demandes d’aquesta proposició no de llei. En algun punt
mitjançant accions molt concretes i contundents, incentius per
fidelització i oferta pública d’ocupació.

Gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Castro, jo crec que és innegable que el Servei de Salut té un
dèficit en aquest moment de professionals, sobretot
d’especialistes, ja s’ha dit que falten cirurgians, anestesistes,
pediatres, radiòlegs, metges de família. No només és un
problema econòmic, sinó que aquí també hi ha un problema de
planificació important i que crec que és el que més haurem de
debatre. Com se sap, hi ha centenars i centenars d’aspirants avui
a estudiar medicina que no poden entrar a les facultats, cosa que
també passa, ja sigui dit de passada, en el cas d’infermeria. I
aquell (...) que va suposar el tema del MIR dels anys setanta i
després també la dificultat de crear noves places a les facultats,
estan provocant una situació estranya, com a mínim si sabem
que l’any 2015 se jubilaran aproximadament 7.000 metges i en
aquest moment les facultats el curs passat donaven 5.000
professionals cada any, un petit augment a l’actual curs, però
que per descomptant no arriba en aquestes condicions, però
aquest percentatge que s’ha dit d’augment del MIR al 15%
realment és insuficient.

De totes maneres també és cert que l’Organització ColAlegial
de Metges està apuntant que allò que també hi ha és una mala
distribució d’aquests professionals, d’aquests més de 200.000
metges i que unes determinades ràtios s’estan complint, però no
hi ha manera que estiguin en els indrets corresponents. En
qualsevol cas tant si és tema estructural, com tema de creació,
com el tema de treure’ls, d’allò que no hi ha dubte és que hi ha
d’haver aquesta reflexió i aquesta actuació en profunditat. Hi ha
hagut, com ja s’ha dit, aquest augment demogràfic sense
precedents i no hem comptat amb un increment proporcional de
professionals, tot i que coincidirà amb mi la Sra. Castro que
l’esforç econòmic que ha fet el país per intentar assumir unes
determinades fites hi és, tenint en compte les mancances
financeres que nosaltres ens trobam que hem de gestionar. Això
és un altre problema, no poder tenir el 8% del PIB en aquests
moments destinats a la sanitat que ens permetria algun que altre
miracle. Per exemple una facultat de medicina i que ens donaria
peu a treballar en altres camins, si el ministeri ho autoritza,
perquè aquí sí hi ha un nivell d’intervenció administrativa
realment molt superior als altres camps.
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Coincidim amb la proponent, és inevitable, que hi ha una
dificultat afegida que representa la insularitat. I en aquest cas
l’Estat, que al nostre parer..., també en el de la Constitució
espanyola, és el que ha de cobrir aquest cost afegit, no l’està
cobrint, no l’està atenent de manera suficient. En aquest sentit,
la proposició parla de les mancances en psiquiatria i oncologia
a Menorca i a les Pitiüses, i com també s’apunta n’hi ha d’altres.
Ara en allò que no podem convenir, tot i compartir l’existència
de la problemàtica, és en una denúncia que fa la proposició
d’inactivitat del Govern, com si no estigués fent res, si estigués
plantejada com es deia en un to més positiu d’insistir en algunes
línies de treball, o de crear-ne alguna de nova, nosaltres creim
que el camí està ben traçat, però la idea de denunciar i que
aquest parlament el que aprovi avui és constatar pràcticament
que el Govern de les Illes Balears s’ha desentès d’aquesta
problemàtica, ens pareix injust i per part del nostre grup no hi
coincidim.

Ens parla el primer punt del plus d’insularitat i de les
millores laborals fidelitzadores i efectivament, en els darrers
mesos, dins el context com ja s’ha apuntat de la vaga de metges,
hi va haver un seguit de compensacions econòmiques pactades
entre el Govern i els metges, que augmenten un plus segons la
seva continuïtat. Els nombres són els que són, però són
respectables, sobretot des del punt de vista de la situació
econòmica que vivim i amb les finances que tenim possibilitat
de gestionar. En qualsevol ca es fan més negociacions.

La qüestió de la carrera professional està sent debatuda en
aquest moment, com vostè sap, en els òrgans socials i els
pressuposts de l’any 2008 ja varen preveure un increment de
doblar la dotació que podria tenir la carrera professional, una
part de la qual, evidentment, s’està cobrant que sigui en el
nostre entendre en barems, ítems, insuficients per valorar i per
motivar aquesta carrera professional. Creim que és necessari, és
convenient que la dedicació professional i d’un seguit
d’objectius que se marquin de manera objectiva, valgui la
redundància, la veritat és que han de tenir un pes dins aquesta
carrera professional.

Sorprèn d’alguna manera que el tercer punt ens parli de
l’oferta pública d’ocupació perquè està acordada i a més
precisament suposarà una macro convocatòria, una convocatòria
de més de 2.700 professionals en una vintena de categories i
entre elles, aquests especialistes, però també metges de família,
pediatres, cirurgians, psiquiatres, oncòlegs, etc. És un
percentatge important dels metges actuals, perquè estam
d’acord, en això coincidim, que una estabilitat laboral és un
atractiu per atreure els professionals i que el fet que actualment
el 50% de la plantilla de personal estatutari no sigui de caràcter
fix sinó interí, no afavoreix realment a fer atractives aquestes
places. No mirarem massa cap enrera, no es tracta de convertir-
se en estàtues de sal, però com a mínim convé tenir un detall de
cara a aquesta macro-convocatòria. També se’ns apunta en la
formació contínua, això sí que és un camí, un repte que mai no
té límits, però se’ns apunten de l’ordre d’uns 700 cursos
enguany de diverses entitats. I per tant, també hi ha un esforç
per part de la conselleria i per part de tot el sistema de la
medicina del país.

En aquest sentit globalment, tot i que la problemàtica és
important, creim que no aporta res la proposició tal i com està
redactada, i el seu caràcter crític de denúncia no el podem
compartir. Però sí que entre tots hem de fer aquesta reflexió, i
és bo que hi hagi aquesta proposició no de llei per recordar-ho,
que tenim el gran repte de captar nous professionals i de
mantenir els que ja hi ha. Creim que és molt important intentar
captar i atreure des del moment en què no hi ha una facultat de
medicina a les Illes Balears a la gent nova que va sorgint i se li
ha de fer atractiu. En aquest sentit també com apuntava al
principi, el debat sobre els números clausus, la nota de tall,
sobre les noves places que es treguin, com el tema també de
reestructurar serveis per deixar els professionals mèdics
estrictament allò que realment sigui de la seva incumbència,
crec que un conjunt de reflexions a tots els nivells ens ha de
permetre treure el màxim profit i no viure amb aquesta
precarietat que en aquest moment, això sí que ho acceptam de
la proposició no de llei, que vivim. Hi ha un seguit de ràtios per
habitant a nivell general que es compleixen o que s’hi ha
d’arribar encara amb més propietat, però crec que també
algunes d’aquestes reflexions ens superen a naval del Govern de
les Illes Balears, s’han de dur a altres indrets i el que tenim al
nostre abast es du a terme amb prou eficàcia com perquè avui
facem una espècie de proposició no de llei per renyar el nostre
govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista,
el Sr. Gascón té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, presidenta. Sra. Castro, he escoltat amb molt
d’interès la seva exposició d’aquest tema, el qual considero
també preocupant, com vostè, com és la manca d’especialistes
a la salut pública. Jo no entraré a discutir si hi ha més endocrins
o si no hi ha més endocrins, jo tenc la premsa aquí de fa uns
anys que diu que també faltaven endocrins, però crec que no ens
hem de tirar a l’espera de tenir les dades sinó que hem d’intentar
cercar una solució.

S’han dit moltes coses, els ha dit vostè, li han contestat coses
crec que bastant assenyalades totes i jo voldria incloure dos
punts que no han merescut la importància que jo pens que tenen
i que són, per a mi, el més important.

Manquen metges, diguem que manquen metges, per tant
també manquen especialistes a tot l’Estat espanyol, no només en
aquesta comunitat autònoma. I ens preguntem si és veritat que
manquen metges; el llibre publicat fa unes setmanes, que es diu
Los profesionales de la salud en España, editat per la
Fundación Sindical de Estudios, diu que a Espanya estam per
sobre de la mitjana europea quant a metges per habitant. Per
cert, a Espanya si fugen molts metges espanyols, és un incís,
però a Anglaterra i a França en fugen més cap a fora. I en aquest
llibre es treu una conclusió, que jo crec que és molt encertada,
la doctora González i el doctor Rodríguez, que són els autors del
llibre, arriben a la conclusió que el problema és l’estanquitat
entre la medicina primària i la medicina especialitzada i
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especialment la manca d’un bon i ben dotat servei de primària
per solucionar la mancança d’especialistes.

Això que sembla una ximpleria, i algun riu i no sap ben bé
de què es parla, estic segur, Sra. Castro, que vostè està d’acord
amb mi. Si tinguéssim una medicina primària capaç d’absorbir
de veritat la demanda molts més malalts arribarien a l’hospital,
tant a urgències com als serveis de consulta d’especialistes, i per
tant no ens trobaríem amb aquest problema.

Per tant, aquest és el primer punt que jo crec que vostè
hauria d’haver demanat i que jo hagués pensat que s’hauria de
suportar i que no és atribuïble la culpa a ningú perquè en
Espanya sempre hem dit que la medicina primària la potenciem
i mai no ho fem, sempre potenciem la medicina hospitalària,
perquè això ha estat així.

Però falten metges i el motiu de què falten metges, miri, jo
vaig tenir una conversa fa molts anys, a l’any 1984, amb un
gran amic que ja ha desaparegut, que era el ministre Lluc, i jo
li preguntava com és que no posem odontòlegs a la medicina
pública? I ell em deia, Miquel és ben clar: el dia que piquin a la
porta perquè en sobren al carrer, llavors els agafarem,
mentrestant no vindran. I en aquest moment segueix passant el
mateix, però això ho podem lligar amb els metges en general.
Jo, quan vaig acabar la carrera, Sra. Castro, vaig estar molt
temps per trobar una plaça d’adjunt, avui en dia és ràpid, jo no
sé les entrevistes que he fet, els sopars que he convidat explicant
el bo que és l’hospital Mateu Orfila per aconseguir qualque
metge en el meu hospital, i ho he aconseguit o no ho he
aconseguit. Quan jo vaig acabar la carrera em vaig haver
d’examinar per la residència, igual que vostè suposo, però hi
havia una plaça per cada quatre, ara hi ha més cadires que
barrets. És a dir que, i poso el meu exemple perquè crec que, jo
m’he assegut a pensar exactament què es podria fer?

Llavors, falten metges, i per què falten metges? Perquè a la
universitat entren pocs estudiants de medicina, perquè tenim un
barem altíssim, de 8 i busques, hi havia una família que em deia
a mi a principi de curs que la seva filla no podria entrar perquè
tenia un 7,9, el meu fill entrava amb un 5,2 a enginyeria. Això
no és raonable, Sra. Castro, i com que no es raonable crec que
era un punt importantíssim que havien de posar en aquesta
proposició, és que s’arbitrin les mesures necessàries per tal que
a les universitats s’augmenti aquest barem. Això ho podem
discutir un altre dia i jo suposo que el Govern, discutint-ho
primer amb el Govern, tendrem qualque manera d’intentar
lluitar perquè així es faci, Difícilment, si es baixen els doblers
per als professors, com es fa a la Universitat de Madrid, però de
qualque manera ho haurem de fer.

També necessitarem metges de fora, que és perillós, ho
necessitarem igual per ara, però és perillós perquè a un moment
donat no tenen el lligam i poden fugir, la qual cosa és perillosa
perquè et deixen sense, i també és un perill amb el qual no
comptam mai i que és important, és el país que estam deixant
sense metges els països on s’han format aquests metges i allà ja
en comencen a faltar també.

Vostè ens presenta i ens exposa, Sra. Castro, punts que
intenten, i jo no ho dubto, solucionar a curt termini aquest
problema, però jo sincerament crec que això és pan para hoy y
hambre para mañana; és un cost elevat, segur, no es planteja
però és evident que parlem de doblers, probablement
inassumible a curt termini i més quan fa poc hi ha hagut una
vaga, amb la qual un sindicat ha aconseguit unes millores que
es van acceptar després d’una vaga, que jo crec que va ser mal
convocada, mal duta i mal acabada per totes les parts, però va
ser una vaga que va aconseguir, com sempre en medicina
s’aconsegueix cosa, perquè posa contra les cordes una
conselleria, en aquest cas la de Balears, que lluita per una
satisfacció dels ciutadans i una satisfacció que necessiten urgent
moltes vegades, per tant van guanyar.

Iniciar una política de plus d’insularitat, aquesta política
d’insularitat abans era, jo dic abans perquè jo ja som una vaca
sagrada, vull dir que fa molts d’anys que treballo en això de la
sanitat, era un 10% del sou; el Sr. González ho va treure, ens ho
va treure, (...); si ara tornam posar el 10% del sou, del sou són
1.000 euros, són 100 euros al mes, això no soluciona ni fidelitza
ningú, Sra. Castro.

Política de fidelització ja n’hi ha hagut, econòmica, després
de la vaga: el que arriba nou a un hospital, 1.000 euros a l’any
fins que en porti 7, que en cobrarà 1.700, i després, als 13 anys
o més, 2.400, aquest 2008. Després augmenta any rera any. Jo,
com que aquesta intervenció l’he feta assegut pensant amb el
que em passava a mi, jo pensava, anem a veure, els ingressos
com a metge meus, i els ho diré avui aquí perquè, a més, són
públics, com a cap de secció del Mateu Orfila són 86.000 euros,
van ser l’any 2007. Està bé, 86.000 euros a l’any amb guàrdies
localitzades; vostè es creu que jo després de 29 anys de treballar
al Mateu Orfila, per 2.400 euros em fidelitzaran? Si jo he de
fugir fugiré. I és creu que un metge que acaba d’arribar, jove,
que fa guàrdies de presència física i localitzades, les fa les dues,
un cirurgià, que cobra entre 80 i 90.000 euros, per 1.000 euros
a l’any es quedarà? No, no, açò es va fer perquè la conselleria,
ja ho he dit, va ser pressionada, amb una vaga inacabable i
enfocada únicament a aconseguir doblers, per açò es va fer com
es va fer.

Jo crec que la manera d’augmentar el sou, més que
d’aquesta manera, hagués estat augmentar força els triennis, els
triennis que és no una pretesa fidelització, sinó això sí que és
fidelització i en temps treballat i participant tots els treballadors
dels hospitals i no tots els seus metges. Sincerament penso que
la fidelització s’ha d’aconseguir d’altres maneres, la
fidelització, miri, hi ha, per a mi, el cap més ben amoblat de la
sanitat espanyola o un dels més ben amoblats, seria el Sr.
Francesc Moreu, el Sr. Francesc Moreu deia que la manera de
fidelitzar persones amb un salari important no eren els doblers,
malgrat és evident que tots treballem per gaudir de millores que
són millores econòmiques; la fidelització l’entenia -el Sr. Fiol
m’ha fet perdre el cap ara-, la fidelització l’entenia com a una
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millora laboral amb aparells nous, amb nova tecnologia, quan
un pugui treballar més i millor amb tecnologia punta a un
hospital, llavors no fugirà. Em cregui, si amb el que guanya un
metge, se’n va, normalment ho fa al seu lloc de referència, on
es va formar, on va néixer o allà on va néixer la seva parella, i
ho comprovi perquè això és veritat, i molts, els altres que
queden, que fugen, se’n van quan els seus fills han d’estudiar a
la universitat, punt i a part. Per motius econòmics no se’n va
ningú ni d’aquí, ni de Galícia, ni d’Extremadura, Sra. Castro.

Respecte de la carrera professional, nosaltres, l’avui
conseller i jo mateix, vam ser a la Mesa de Salut que presidia el
nostre amic, Sr. Corcoll, i en aquell moment ja deien que la
carrera professional era qualque cosa més que no pagar.
Llavors, nosaltres creim que s’ha de veure laboralment en cinc
anys què ha fet una persona, quines publicacions ha fet, quines
innovacions al seu servei, això sí i això és el que es fa ara i no
es va fer quan s’havia d’haver fet.

Respecte de l’OPE ja està en marxa, com li han dit abans, i
ja acab, Sra. Presidenta, el que trob és que falta el més
important: instar, i això ho hauria d’haver fet també, baix el meu
punt de vista, no la vull corregir ni molt menys, instar que, a qui
correspongui, s’elevi la convalidació dels títols d’especialista
amb totes les garanties per als especialistes d’aquí ja formats i
especialment per als ciutadans, perquè si no es fa així serà
dramàtic. No en aquesta OPE, però a la següent, quan la
presentin, no tendrem gent que pugui demanar la plaça perquè
no tindran el títol d’especialista convalidat i això serà dramàtic.
Estan en això, hi ha el Govern central, amb les conselleries,
discuteixen un decret que el Govern ha presentat, però crec que
això sí que era un punt per instar que el Govern ho fes.

I acab, un punt, Sra. Presidenta, com li he dit la indústria
farmacèutica fins ara continua sent qui paga la formació; en
aquest moment sembla ser, i jo estic d’acord amb el que ha dit
algun portaveu, que s’estan fent molts nivells de formació,
molts, però de cara a la indústria, hem d’aconseguir que no sigui
veritat això que diu aquesta pàgina que vostè deu llegir de tant
en quant com jo: no gracias, punto (...), que diu: La industria
farmacéutica, el gasto en marqueting es enorme, 31% del total
comparado con el 14% que se dedica a investigación. La
industria paga más del 90% de la formación continuada,
establece la agenda, paga los ponentes y esto sin duda es (...)
Los pacientes también son parte del entramado con
subvenciones a sus asociaciones, edición de libros, etcétera.
Per tant, açò és el que hem d’aconseguir i li explico perquè crec
que en aquest moment es fa, com no s’havia mai, una política de
formació que encara no la veiem, però la veurem d’aquí un
temps.

I per acabar, i gràcies, Sra. Presidenta, crec que s’hauria de
millorar la primària, augmentar els estudiants de medicina,
millora la rapidesa a convalidar els títols que siguin legalment
possible fer, canviar la filosofia de la carrera professional que
es fa i continuar amb la ruta que s’ha començat amb la formació
continuada, a part d’un tema molt important i que no n’hem
parlat avui, en parlarem un altre dia segurament, que s’ha de fer
un estudi de les jubilacions que hi haurà en els pròxims quinze
anys, perquè això també serà important a les Illes Balears.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gascón. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant? Sra. Castro, té la paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, veig que tots els grups estan
d’acord pràcticament amb tots els punts de la nostra proposta,
m’agradaria que em diguessin amb quin punt exactament no
estan d’acord, llavors el que no entenc, jo he entès que tots
votaran en contra, no ho acabo d’entendre, perquè nosaltres
estem disposats a acceptar els canvis que siguin necessaris.

Sr. Alorda, nosaltres no tenim cap problema a canviar el text
i a suprimir aquest paràgraf que a vostè el molesta que des de
les diferents gerències no s’adopten mesures; en fi, podem
treure tot el que a vostè li molesta i que l’impedeixi votar a
favor, i esper que així tindrem el seu vot favorable.

Sr. Gascón, igualment li dic a vostè, podem afegir a la
proposició no de llei tot el que vostè vulgui, podem afegir un
punt que digui eliminar els números clausus a la facultat de
Medicina; un altre que insti el ministeri a la convalidació dels
títols, podem afegir tot el que vulgui, Sr. Gascón.

Per cert, jo també he parlat de metges d’atenció primària, és
evident que és el problema principal. I com vostè també m’he
adonat i també he pensat que la situació ha canviat molt, perquè
també em va costar molt trobar la meva primera feina quan vaig
acabar la carrera i vaig haver de lluitar molt per aconseguir-la.
I bé, realment la situació ha canviat, és evident que no és una
qüestió només econòmica, és una qüestió de fer els serveis
atractius des de les diferents gerències i diuen que no només
hem d’impedir que se’n vagin sinó que n’han de venir de nous;
bé, com dic és de la Conselleria de qui depèn donar les
gerències, les mesures necessàries i els mitjans de gestió per
incentivar les places de facultatius, tant perquè es quedin com
perquè no se’n vagin.

Estam esperant l’informe del ministeri, que deia la Sra.
Suárez, esperem que no sigui com el que va presentar a
l’anterior legislatura la ministra Salgado, un informe segons el
qual no faltaven metges especialistes a la nostra comunitat
autònoma; és evident que ara no en falten tants, Sr. Conseller,
això li reconec, però a l’anterior legislatura i a principis d’any,
quan es va presentar aquesta proposició no de llei, el problema
era molt apressant.
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Parlem de l’OPE, l’OPE és molt important, es va anunciar
en el febrer i és molt important que es convoqui el més aviat
possible, ja que són moltes les places interines que s’han de
convocar i veurem en quina mesura aquesta oferta beneficiarà
les distintes illes. Naturalment el problema no està resolt perquè
són necessàries mesures globals, àmplies, s’han d’oferir
contractes dignes als metges joves, s’ha de tenir en compte que
les plantilles mèdiques envelleixen a totes les nostres illes i això
genera moltes dificultats per cobrir les guàrdies; com han dit
tots els grups, s’han de tenir en compte les futures jubilacions,
sobretot és necessari tenir visió de futur en aquest tema.

Quan parlo de passivitat a la nostra proposició no de llei i a
la meva intervenció anterior, la veritat és que ho dic perquè de
vegades hi ha respostes que no són molt eficaces, perquè si la
resposta a aquest problema ha de ser en la línia de la que ha
donat el gerent de l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera, que la
va donar el passat mes d’agost: “El gerente del ib-salut lamenta
las dificultades para encontrar médicos y lamenta ...”, fa un
any i mig que lamenta aquest senyor i no fa res. Jo, senyor
conseller, li he dit moltes vegades, jo estaria més pendent de
l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera perquè realment la gestió
és nefasta. El gerent de l’ib-salut, com li dic, tot són
lamentacions.

Bé, el Grup Popular ha presentat aquesta proposició no de
llei, una sèrie de mesures realistes, ambició de futur que si se’n
fan algunes doncs no veig per què no s’hi pot votar a favor,
estam oberts a canviar tot el que els interessi votar a favor
d’aquesta proposició no de llei i transformar-la perquè tots els
grups puguem votar, perquè el que sí és veritat és que tots han
coincidit que, com a mínim, ens ha fet reflexionar a tots i
reconèixer que és un problema que vivim a les nostres illes, per
la qual cosa demano una altra vegada el vot a favor o que es
facin els canvis que es creguin oportuns.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remors de veus)

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies. Arribats a aquest punt correspondria la
votació, però si els pareix bé votarem per ordre del dia i en
primer lloc correspon la votació de la moció RGE núm.
8643/08, del Grup Parlamentari Popular. Per tant, passam a
votar i votam.

A favor, 27 vots; en contra, 29, i cap abstenció. Per tant
decau.

I passam a la votació de la proposició no de llei RGE 2317.
En aquest cas crec que hi ha assentiment per part de tots els
grups polítics, és així? Doncs, aprovada per assentiment.

I passam, darrerament, a la votació de la proposició no de
llei RGE 806/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular.
Passam a votar, votam.

A favor, 27; en contra, 29. Decau.

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