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LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.1) Pregunta RGE núm. 6770/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a coneixements de català al sector
sanitari (I).

La primera és relativa a coneixements del català en el sector
sanitari. La formula el Sr. Ernest Ribalaiga. Té la paraula.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, la setmana passada
es va debatre en aquesta cambra sobre política del Govern en
matèria de normalització lingüística. Entre les polítiques
criticades per l’oposició va tenir especial interès el decret de la
seva conselleria que defineix el nivell de coneixements que han
d’assolir els treballadors de la sanitat pública d’aqueixa
comunitat. Per açò crec que aquesta pregunta és especialment
oportuna perquè ens pot permetre conèixer què pensa el Govern
de la regulació que tenia el coneixement de la llengua catalana
per al personal de la sanitat pública a les Illes Balears a
l’anterior govern d’aqueixa comunitat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ribalaiga. Sr. Thomàs, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Diputat.
Miri, és la primera vegada que en aquesta comunitat autònoma,
des de les transferències sanitàries, es fa una oferta pública
d’ocupació, per primera vegada, i això donarà estabilitat i
seguretat laboral a més de 4.000 persones i famílies. I què hem
fet nosaltres? Simplement adaptar aquesta oferta pública
d’ocupació al que diuen les nostres normes jurídiques respecte
a com s’ha d’acreditar el coneixement de la llengua catalana, i
ho hem fet en un marc jurídic que comença amb l’Estatut
d’Autonomia, passa per la Llei de normalització lingüística, per
la Llei de salut de les Illes Balears, per l’estatut bàsic de
l’empleat públic, per l’estatut marc del personal sanitari i per la
Llei de funció pública i el decret que regula l’exigència
d’aquests coneixements de català, tot normativa feta des de fa
molts d’anys pel Partit Popular.

Per tant nosaltres el que hem fet és un decret que recull una
normativa vigent feta pel Partit Popular, i reconèixer la nostra
realitat social i lingüística. Per aquest motiu aquest decret fa un
reconeixement d’un àmbit específic, el de la salut, un decret que
regula els nivells i la temporalitat, però especialment el que fa
és recollir un marc jurídic fet pel Partit Popular i amb consens
de totes les forces polítiques, i el que ara passa és que per
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primer cop es convoca una oferta pública d’ocupació de 4.000
places, i per tant s’ha d’adaptar aquest requisit que tenen els
funcionaris públics de la comunitat autònoma, que han
d’acreditar coneixements en llengua catalana.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicenç. Vol fer el Sr. Ribalaiga ús de la
paraula?

I.2) Pregunta RGE núm. 6771/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a coneixements de català al sector
sanitari (II).

La segona pregunta és relativa també als coneixements de
català en el sector sanitari, i també la fa el Sr. Ribalaiga. Té la
paraula.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pel que ha contestat el conseller a
l’anterior pregunta, un pot deduir que el Partit Popular a
l’anterior govern no va regular de manera específica els
coneixements en llengua catalana del personal al servei de la
sanitat pública, i per tant li era aplicable la normativa genèrica
que hi havia en aquest aspecte, és a dir, l’exigible a tots els
altres empleats públics de la comunitat autònoma. 

En aquest sentit hem conegut també o hem pogut conèixer
que a més tampoc no havia fet cap oferta pública d’ocupació a
l’àmbit de la sanitat, amb la qual cosa havia precaritzat bastant
l’ocupació dins la feina dels sanitaris i de la sanitat pública
d’aquesta comunitat. En conseqüència la segona pregunta que
teníem previst fer-li avui matí és, tenint en compte aquest
precedent, el decret que ha fet la seva conselleria augmenta o
disminueix l’exigència de coneixements de català del personal
al servei de la sanitat pública d’aquesta comunitat?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. Sr. Thomàs té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Miri, el que
ha fet la Conselleria de Salut, com vostè ha dit, crea una oferta
pública d’ocupació per primera vegada, i el que fa es
normativitzar d’acreditació de coneixement de llengua catalana
de les persones que volen accedir a un lloc de funcionari
estatutari de la salut d’aquesta comunitat. I el que fa és que, per
les característiques pròpies de l’àmbit sanitari, crea una norma
pròpia que té en compte aquestes característiques i peculiaritats,
i ho fa sense excloure ningú, d’una manera flexible, entre altres
coses donant un període de dos anys per acreditar aquest nivell
de coneixements als metges, a les metges, als infermers i a les
infermeres.

Sense aquesta norma específica la normativa legal obligaria
que aquests opositors disposin d’un nivell C, que és el que
demanava el Partit Popular, i en canvi ara la norma s’adequa a
les necessitats del sistema sanitari. S’estableixen uns nivells que
nosaltres pensam que s’adeqüen a les nostres realitats, i
s’instauren dues excepcions temporals, una que és que si es
preveu un problema per manca o insuficiència de professionals
es pugui eximir d’aquest requisit durant dos anys, és a dir, que
les persones puguin presentar-se a l’oposició, puguin guanyar
l’oposició i tenguin dos anys de termini per acreditar aquests
coneixements elementals de català oral i escrit. També té en
compte la possible contractació de persones per fundacions que
es dediquen bàsicament a recerca. 

Així doncs és un decret que adequa l’accés a l’àmbit sanitari
al coneixement de llengua catalana, que passa d’una norma del
Partit Popular que demanava un nivell C, l’adequa a l’àmbit
sanitari i passa que metges i metgesses, infermers i infermeres,
hagin d’acreditar un nivell B i se’ls dóna una carència de dos
anys.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.3) Pregunta RGE núm. 6761/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a exclusió dels professionals sanitaris que
no tenen la certificació de català corresponent.

Passam doncs a la tercera pregunta. És relativa a l’exclusió
dels professionals sanitaris que no tenen certificació de català
corresponent, i la formula la Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Després que el Grup Parlamentari
Socialista brindés al Sr. Conseller aquests dos capots perquè
pogués mentir i fer una mica de demagògia, ens pot dir per què,
si més del 90% dels professionals sanitaris coneix el català, per
què insisteix el Govern a excloure els professionals que no
tenguin la certificació corresponent?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies...

(Aldarull a la sala)

Sr. Thomàs, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM. (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Castro. Miri, 1 de
gener del 2002, transferències sanitàries. Nosaltres per primera
vegada convocam una oferta pública d’ocupació de més de
4.000 places, coses que vostès varen decidir no fer. Ara feim un
decret que s’adequa al coneixement de català per accedir a un
lloc de la funció pública d’aquesta comunitat autònoma, que no
exclou ningú.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Conseller, amb aquest
decret el que estan aconseguint és crear un problema a la sanitat
balear, un problema que s’afegirà als problemes de llista
d’espera, falta d’especialistes, falta d’infermers, i tants d’altres
que vostè està demostrant que és incapaç de poder gestionar. 

Vostè ha firmat un decret que el mateix dia de la seva
publicació ja ha necessitat una resolució per rectificar-lo, una
resolució que dóna una moratòria de tres anys però només la
dóna als metges i als infermers i a les infermeres i de totes les
especialitats. Per què no es fa aquesta exempció amb totes les
categories professionals?, i per què sí es fa amb totes les
especialitats i no només les que són deficitàries, com diu el
decret? Sr. Conseller, aquesta resolució l’únic que demostra és
que el decret, a part de mal redactat, és totalment innecessari i
que el català ha de ser un mèrit i mai un requisit per al personal
sanitari de la nostra comunitat.

Però vostè s’ha vist obligat a prendre aquesta decisió per
acontentar els seus socis de govern, i han posat vostès els seus
interessos polítics per davant de la seva obligació, perquè la
seva obligació és assegurar una atenció sanitària de qualitat a
tots els ciutadans de les Illes. Per què han fet aquesta imposició
a la sanitat i no l’han feta, per exemple, a la Fundació Balears
a l’Exterior? Aquesta imposició ja està tenint conseqüència
negatives a les nostres illes. Hi ha hagut mobilitzacions de
personal sanitari a totes les Illes, hi ha 39 professionals que han
manifestat per escrit a Eivissa la seva disposició a marxar de la
nostra comunitat autònoma si es manté aquest decret. I sap què
li dic, Sr. Conseller?, que aquests professionals són dels millors
especialistes que hi ha a l’illa d’Eivissa, i aquest escrit és un
reflex de la situació en què es troba la sanitat tant a Eivissa com
a Balears, perquè vostè, Sr. Conseller, ja ha esgotat la paciència
d’uns professionals que pateixen dia a dia la seva mala gestió i
que ja estan farts que vostè no només no resolgui cap problema
sinó que no els escolta i gestiona la conselleria d’esquena al
personal sanitari.

Sr. Conseller, el problema no és el Partit Popular, com a
vostè li agrada dir, no és el català ni és el personal, el problema
és vostè. Sr. Conseller, retiri aquest decret abans que sigui
massa tard. I si no sap què és el millor que pot fer?...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Retiri’s vostè, Sr. Conseller.  Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Castro, ni a les Illes
Balears ni a la sanitat no hi ha cap conflicte amb la llengua
catalana.

(Rialles)

El conflicte, el té el Partit Popular. 

(Aplaudiments i remor de veus)

Per primer cop en 30 anys el Partit Popular ha romput un
consens lingüístic i s’ha manifestat al carrer en contra de la
llengua catalana. El PP ha escollit la llengua com un instrument
de confrontació i un instrument polític. 

Amb aquest decret i amb aquesta resolució es dicta
precisament com es regulen els coneixements de llengua
catalana per accedir a un lloc de treball públic del sistema de
salut, i ho fa tenint en compte tres coses: una, l’ordenament
jurídic que tenim en aquesta comunitat, la gran majoria fet per
vostès mateixos; segon, tenint en compte els drets dels ciutadans
i les ciutadanes d’aquesta terra a expressar-se, si ho estimen
oportú, en llengua catalana; i, tercer, tenint en compte les
especificitats i peculiaritats del sistema sanitari. 

I és un decret de portes obertes, no exclou ningú, es pot
presentar qualsevol persona de qualsevol comunitat autònoma.
Es permetrà primer seleccionar els millors professionals pels
seus mèrits professionals; després facilitarà estabilitat i
seguretat laboral, i ningú no perdrà el seu lloc de treball. Torn
a dir que el decret permet presentar-se, després guanyar una
plaça i, en tercer lloc, facilita -és veritat, a metges, metgesses,
infermers i infermeres- tenir dos anys per acreditar
coneixements elementals de llengua catalana. Sembla, però, que
al Partit Popular els drets dels ciutadans a expressar-se, si ho
volen fer, en català, no li preocupa, ha decidit rompre un
consens lingüístic i convertir el català en un instrument de
confrontació política i lingüística. Amb discursos alarmistes
irresponsables no van enlloc.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs.

(Aldarull a la sala)

I.4) Pregunta RGE núm. 6755/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Marián Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a ampliació del servei d'UVI mòbil a l'illa
d'Eivissa.

La següent pregunta és relativa a l’ampliació del servei
d’UVI mòbil a l’illa d’Eivissa, i la formula la diputada Sr.
Suárez. Té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, bon dia. Avui tornam parlar en aquesta cambra del
servei del 061 a l’illa d’Eivissa. Com probablement coneix
gairebé tothom, a l’illa d’Eivissa comptam en aquest moment
amb dues UVI mòbils, una amb base a Eivissa, que dóna servei
les 24 hores, i una altra a la base de Sant Antoni, que dóna
servei 12 hores. Aquesta situació ve de la legislatura passada, i
quan aquest govern va arribar va apostar per l’ampliació de 24
hores de la UVI mòbil de Sant Antoni durant els mesos d’estiu,
en concret de juny a setembre del 2008. En aquest període es va
notar un considerable augment de l’activitat tant diürna com
nocturna, i el Govern va mantenir la seva proposta o la seva
promesa de continuar aquest servei els pròxims períodes
estivals. 

Després de diverses reunions, entre elles amb professionals
sanitaris, des d’Eivissa pel Canvi vàrem concloure que tenint en
compte el nombre de targetes sanitàries i les necessitats del
servei estava justificada l’ampliació d’aquests serveis amb la
presència de dues UVI mòbils 24 hores al dia tots els dies de
l’any. Perquè això fos una realitat, i tenim en compte els
problemes pressupostaris, nosaltres vàrem plantejar aquesta
opció en dues fases; una primera seria l’ampliació del servei
quatre mesos més durant el 2009 i esperar al 2010 perquè el
servei fos durant tot l’any. Perquè es pogués ampliar aquest
servei quatre mesos el 2009 el pressupost d’enguany
incorporava una esmena que vàrem proposar i que va ser votada
favorablement pels grups parlamentaris que donam suport al
Govern, no així pel Partit Popular; després vàrem presentar
també una proposició no de llei que completava el servei el
2010, en aquesta ocasió aprovada per unanimitat.

No podem deixar d’esmentar, Sr. Conseller, la preocupació
que tenim pel que ha arribat, pel que ha sortit recentment als
mitjans de comunicació en relació a les condicions laborals dels
treballadors d’aquest servei a Sant Antoni, per la decisió, en
aquest cas de l’ajuntament, de traslladar el personal de les
instalAlacions del colAlegi públic Vara de Rey a les del colAlegi
Cervantes. La denúncia feta pel sindicat Comissions Obreres
parla de condicions d’insalubritat en un espai de 5 metres
quadrats per a 9 persones que han de conviure 12 hores al dia.
Entenem que si pròximament el servei s’ha d’ampliar a 24 hores
l’espai de feina haurà de canviar necessàriament; confiam que
l’ajuntament, en virtut del conveni que té signat amb aquesta
conselleria, doni les passes oportunes.

Bé, la pregunta, com està escrita, és quan té previst la
Conselleria de Sanitat ampliar el servei de la UVI mòbil.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Sr. Thomàs, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr.
Diputada. La Conselleria de Salut ha pres, com no pot ser d’una
altra manera, en consideració els compromisos i acords presos
en aquest parlament d’ampliar la cobertura a 24 hores la Unitat
de suport vital avançat ubicada a Sant Antoni, que en l’actualitat
està disponible 12 hores al llarg de l’any i 24 hores els mesos de
juny, juliol, agost i setembre, que és quan hi ha més demanda.

La Conselleria de Salut recull, com no pot ser d’una altra
manera, les iniciatives parlamentàries aprovades en aquest cas,
per una banda, per una esmena als pressuposts del 2009 i, per
una altra, per una proposició no de llei aprovada dia 19 de febrer
del 2009. L’esmena s’ha de recordar que demana una ampliació
d’atenció d’horari i és una esmena per un import de 150.000
euros. Per aquest mateix motiu estam treballant en el sentit
d’iniciar aquesta ampliació aquest mateix any, que es
completaria l’any vinent amb una cobertura durant els 12 mesos
que té l’any. Aquesta ampliació de serveis del 061 a Eivissa
mira cap al futur i respon a una voluntat ja demostrada de fer
una discriminació positiva als serveis que es donen a les illes
menors. Estam aplicant en aquest cas uns criteris de ràtios
professionals i de demanda per damunt del que és habitual. 

És veritat, com vostè ha dit, que en els darrers dies ha sorgit
un problema d’ubicació física del personal a un local que havia
cedit l’Ajuntament de Sant Antoni, que en aquest moment s’ha
canviat. La conselleria entén les queixes i la preocupació que
han expressat els treballadors i estam valorant la recerca d’una
solució transitòria fins a la seva ubicació definitiva amb
l’obertura del nou centre de salut. Per tant l’objectiu que s’ha
marcat és que en el mes de maig sigui efectiva aquesta
ampliació d’horari i que després de l’estiu continuï aquesta
ampliació durant els mesos d’octubre, novembre i desembre per
assegurar l’ampliació durant l’any 2010.

Per tant estam fent feina i esperam poder començar a donar
aquesta ampliació de serveis el mes de maig.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs.
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I.5) Pregunta RGE núm. 6762/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Ricard Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures per evitar el tancament de les
empreses del sector industrial en crisi.

Passam a la següent pregunta, que és relativa a mesures per
evitar el tancament de les empreses del sector industrial en crisi,
que formula el Sr. Jaume Tadeo. Té la paraula.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, avui fa
dues setmanes que vam demanar a la consellera de Comerç,
Indústria i Energia sobre si havien parlat, si havien dialogat amb
l’empresa CATISA. Açò fa dues setmanes, va ser dia 24 de
març; se’ns va aixecar que els problemes de Menorca del sector
industrial, i concretament de CATISA, eren del Partit Popular
quan governava. Dos dies després o tres dies després vam tenir
la presència del president del Govern de la comunitat autònoma,
el Sr. Antich, i va dir que amb totes les empreses hi havia hagut
diàleg, totes les empreses que estaven en crisi, i concretament
va fer referència a Kraft i a CATISA, i en el cas de CATISA va
assenyalar que la viabilitat havia de ser acordada.

En aquest sentit creim que hi ha unes discrepàncies entre el
que va dir la consellera fa dues setmanes, i en aquest sentit
demanam, després d’aquest diàleg que hi ha hagut amb totes les
empreses que estan en crisi de Menorca, quines mesures pensa
prendre el Govern per tal de què aquestes empreses no tanquin?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tadeo. Per contestar la Sra. Vives té la paraula.

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

Bon dia a tots els presents a la sala, senyores i senyors
diputats. Vostè em demana textualment:“quines mesures
prendrà el Govern amb les empreses que estan en crisi”. Jo li he
de contestar que mesures amb empreses en crisi i mesures sense
crisi. Vostè en el tema de CATISA fa molta demagògia, jo crec
que en aquest parlament ja he explicat clarament quina era la
situació i en aquesta situació ja li he recalcat que vostès hi varen
contribuir fortament, perquè no varen saber si existia CATISA
fins que la varen deixar moribunda.

Dit això, ja ho he dit, em demana quines mesures prendrà el
Govern i jo el que li he de dir, si em permet, quines mesures
s’han pres per tal d’evitar problemes a determinades empreses
o al sector empresarial. Li he de dir que des de la Conselleria de
Comerç, Indústria per suposat, d’acord amb Presidència i
d’acord amb el Govern, hem tret una línia d’ajudes per a capital
circulant on tenim un crèdit de 16 milions d’euros. I en la
mateixa línia estam fent feina amb la viabilitat de treure una
línia per tal d’assegurar els cobraments de les empreses que es
dediquen a l’exportació. Aquestes són les dues peticions que ens
varen fer arribar les empreses de Menorca concretament i de les
Illes Balears, i en aquest sentit hi estam fent feina.

El tema de CATISA, vostè ja sap com va i li repetesc que els
màxims responsables són vostès. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, fa un flac favor als menorquins quan afirma i va al
passat i dóna la culpa al Partit Popular de la situació d’altres
empreses i també de CATISA. Vostè va dir fa quinze dies que
s’havia reunit, ve el president del Govern a Menorca i diu que
també s’ha reunit i ha dialogat amb aquestes empreses. Sàpiga
que avui matí a les 10,30 aquesta empresa concreta, CATISA,
diu que no ha tingut cap diàleg amb el Govern, que el Govern
no s’ha preocupat per la situació d’aquesta empresa. Aquesta
empresa senzillament el que demana en aquests moments, no és
com vostè va dir, una aportació de capital públic per part del
Govern, el que demana és poder sortir de la manca de solvència
i liquidesa que té, per poder tirar endavant.

Miri, jo crec que aquest govern fa un flac favor a Menorca,
al sector industrial de Menorca, quan només va a Menorca a fer-
se fotos, com va fer el president Antich amb motiu de la Fira de
la Ciència. I en aquest sentit també dir que..., no diré allò de un
cojo, un mentiroso, però el cert és que qualcú no diu la veritat
o qualcú diu mentides. El que és cert és que creuré abans 40
treballadors que fa quatre mesos que no cobren que no un
govern d’esquerres per a qui Menorca és un zero a l’esquerra.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Miri, Sr. Diputat, jo crec que vostè ha optat per la
demagògia i pel camí fàcil que és centrar tots els seus esforços
a CATISA. Ja li vaig dir que CATISA era una empresa que
arrossegava uns problemes gravíssims, i que des de la
conselleria i des del Govern hem fet en tot moment tot allò que
ha estat a les nostres mans per ajudar. El que passa és que de
vegades les coses no són possibles. També li vaig dir, i li ho
repetesc, que posar una injecció de doblers públics a una
empresa amb tantes dificultats seria un greuge comparatiu per
a altres empreses. De totes maneres, permeti’m que li agraeixi
aquest interès que darrerament està mostrant per la indústria de
Menorca i per Menorca, la veritat és que jo crec que arriba un
poc tard, perquè durant quatre anys que governaren es dedicaren
a altres coses en lloc de reforçar el teixit industrial, i això que
era una època de bonança.
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Miri, a part de les mesures que abans li he comentat, li he de
dir també que des de la conselleria i, per tant, des del Govern
dirigim la nostra tasca a incentivar inversions, a millorar la
comercialització, la producció i continuam fent feina per als
problemes de liquidesa que tenen les empreses. Jo crec que
també reestructurar la conselleria per tal de millorar tot el que
tenim i per suposat el que feim, i ho dic amb la cara ben alta, és
defugir de les polítiques que vostès duien a terme i que les han
duit a la situació que vostès coneixen perfectament i que no cal
repetir en aquesta cambra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vives.

I.6) Pregunta RGE núm. 6763/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a programa d'execució de centres docents de l'any
2008.

La següent pregunta és relativa al programa d’execució de
centres docents de l’any 2008 i la formula el Sr. Antoni Pastor.
Té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta va
dirigida a la Sra. Consellera, que avui sí ens haurà de contestar
sobre la gestió de la seva conselleria, no com la setmana
passada que es va amagar darrera un altre membre del Govern.
Avui aquesta pregunta va dirigida a vostè. Després de les
mostres de satisfacció que cada vegada que surt en aquest
parlament ens diu, ens agradaria saber com valora i què opina
del retard que denunciava un mitjà de comunicació de les obres
en els colAlegis, allà on diu que deu de l’any passat ni tan sols
s’han licitat.

Sabem part de la seva resposta perquè en aquest plenari
resulta que tenim la culpa del decret de català i del conflicte en
els hospitals i el sector dels metges, tenim la culpa de CATISA,
i vostè ja ens donava la culpa precisament a un article que diu
“Galmés dice que ha heredado los problemas del PP”. Fa dos
anys que vostè governa, ens agradaria que d’una vegada per
totes comencés a assumir la seva responsabilitat, però que
també comencés a assumir i a reconèixer la seva ineficàcia. Ens
podria fer una valoració i dir què opina d’aquest retard de
l’execució de les obres?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, aquí no es tracta
d’opinar sobre una notícia, sinó de no perdre de vista les
necessitats del sistema educatiu, de no acotar el cap i de dur
endavant l’actual pla d’infraestructures. Si vostè llegeix més
enllà dels titulars, veurà que la situació no és tan greu i que tot
està en camí de solució.

Concretament i pel que fa a les obres previstes per al 2008,
ha de saber que ara hi ha vuit centres nous en construcció,
quatre centres nous en licitació, un centre nou pendent de licitar-
se, que és Sa Bodega, pendent de l’aprovació del Pla General de
Vila; tres ampliacions acabades, set ampliacions en construcció,
sis ampliacions en procés de licitació i deu ampliacions a punt
de licitar-se. A tot això, s’hi han d’afegir 546 actuacions d’obra
menor ja realitzades a 196 centres de les Illes que han tingut un
cost de més de 5 milions d’euros.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Galmés. Sr. Pastor, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Veim que una vegada més
vostè ve aquí i ens mostra la seva satisfacció per la seva gestió.
Bé, haurem de demanar en aquest cas als mitjans de
comunicació que corregeixin els seus titulars, a Diario de
Mallorca, de 27 de març del 2009, li digui en aquest cas al
redactor que modifiqui el titular, perquè a vostè veig que no li
agrada i no està d’acord amb ell.

Si un es passeja pels pobles de Mallorca i xerra amb els
batles, se’n tem de la poca satisfacció que hi ha de la gestió de
la seva conselleria. Però perquè no només vegi que som
nosaltres que ho pensam, també li llegiré un altre titular dels
diaris, “edils del PSOE es queixen de la gestió de Galmés”, 21
de gener d’enguany. “A la reunió de Socialistes de Mallorca
retreuen a la seva consellera retards en projectes escolars”. Això
sí, no demanen la seva dimissió, els seus mateixos regidors no
varen demanar la seva dimissió, jo crec que els hauria de donar
les gràcies. Miri, jo crec que el sistema educatiu, els consells
escolars, els seus regidors i el Partit Popular qüestionen cada
vegada més la seva conselleria, la seva ineficàcia i, a més, que
vostè en lloc de dedicar-se als problemes que té l’educació com
són la gestió dels centres escolars, la massificació dels centres,
etc., es dedica a altres coses, es dedica, per exemple, a dividir
aquesta societat en un tema tan important que ens havia unit,
com és el tema de la llengua.

Sra. Consellera, dediqui’s a allò que realment i
vertaderament preocupa als ciutadans, dediqui’s a allò que
preocupa als pares que tenen les aules dels centres massificats,
preocupi’s, Sra. Consellera, de mirar si comença a ser ben hora
de fer qualque canvi a la seva conselleria, perquè si no va alerta,
qualque dia li passarà exactament el mateix que a alguns
ministres del seu govern, que qualque dia també faran un canvi
a la seva conselleria, i vostè ja no hi podrà fer res.
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Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, no entraré en la
seva instrumentalització absolutament política perquè crec que
en el fons aquesta gestió no li preocupa. En el cas de les
infraestructures del 2008 la prioritat és que tots els projectes
entrin en fase d’execució sense més demora i que gran part de
les licitacions del 2009 es podran fer a partir del mes de juliol.
És veritat que les dificultats dels diferents procediments
burocràtics, derivats de les cessions de crèdit i d’altres qüestions
alienes al procés, han dilatat els terminis de les obres. Això no
vol dir que la conselleria culpi els ajuntaments del retard, sinó
que no sempre està en mans de les administracions poder
complir els terminis marcats.

Jo no crec que l’Ajuntament d’Inca sigui el responsable del
problema que ha tingut amb el solar del CP Ponent, que encara
no s’ha pogut licitar. Tampoc no crec que l’Ajuntament de Vila
posi pegues per construir dos centres educatius, perquè està
pendent de l’aprovació del Pla General. Ara bé, allò que no estic
disposada a acceptar és d’haver de retre comptes abans de
temps, no perquè per aquesta regla de tres jo hauré de recordar,
hauré de fer memòria i hauré de fer memòria que des del 2004
al 2007 varen anunciar més de nou centres que farien i en
realitat encara no s’han començat o estan a punt de començar-se
perquè no varen fer res. Fins a nou centres, els puc anomenar,
entre ells Sa Bodega, Sa Graduada, Cales Ànimes, Son Fangos
-Sr. Pastor, Son Fangos- IES d’Alcúdia, IES Josep Maria
Quadrado. L’any 2004 ja parlaven d’això.

Miri, en aquests moments el que vull destacar i reiterar és
que la conselleria ha arbitrat procediments fins ara inèdits per
garantir el procés de construcció de centres, amb el disseny de
centres tipus per reduir els terminis d’elaboració dels projectes;
i també la creació d’una comissió interdepartamental entre la
Conselleria d’Hisenda, la Conselleria de Presidència, la
Conselleria d’Educació per ajudar els ajuntaments en tot el
procés, tant de signatura de convenis, cessió de crèdits com pel
procediment de licitació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Galmés.

I.7) Pregunta RGE núm. 6768/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conveni de carreteres.

La següent pregunta és relativa al conveni de carreteres i la
formula el Sr. Joan Boned. Té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, fa uns minuts hem
tengut l’oportunitat d’escoltar com des del Grup Popular
s’acusava un conseller d’aquest govern de mentir, i li dic això
perquè té una certa relació amb el que jo li vull comentar. Fa
dues setmanes en el ple del Parlament, la portaveu del Grup
Popular es va permetre el luxe d’afirmar que en matèria de
carreteres s’havien perdut 23 milions l’any 2007, 39 milions
l’any 2008 i va anunciar que es perdrien 39 milions l’any 2009,
va dir: “en total 101 milions perduts”. Casualment, quasi l
mateix temps, es va aprovar per part del Consell de Ministres la
despesa necessària per als convenis que s’han de firmar en
matèria de carreteres i que suposen més de 550 milions en
inversions. 

La pregunta davant aquesta discrepància d’opinió sobre la
futurologia que es fa per part del Grup Popular i la realitat que
és la que tenim aprovada per Consell de Ministres, és al Sr.
Conseller quina valoració fa d’aquesta aprovació de la despesa
vinculada als convenis de carreteres?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, Sr. Boned, la
situació actual és que s’estan revisant els convenis de carreteres
de 28 de setembre de 2007, signats per a Mallorca i per a
Menorca, per, entre altres coses, incorporar Eivissa i Formentera
i per transferir els fons estatals mitjançant el capítol 7 del
pressupost general de l’Estat, i això significa acceptar la
competència de la comunitat autònoma per a la redacció i la
supervisió tècnica dels projectes, així com per la licitació i la
contractació de les obres. Dia 27 de març del 2009, el Consell
de Ministres va aprovar la despesa plurianual dels nous
convenis de carreteres a subscriure amb els quatre consells
insulars, tràmit pressupostari previ i preceptiu a la firma dels
convenis.

La dotació econòmica dels nous convenis en tramitació,
segons la darrera redacció consensuada entre el ministeri i els
consells és la següent. Mallorca: 431 milions d’euros; Menorca:
68,8 milions d’euros; Eivissa 55,4 milions d’euros; Formentera
13,4 milions d’euros. Per tant, un total d’inversió semblant al
que vostè ha dit, una mica superior, 568,6 milions d’euros.
Conclusions, la firma dels nous convenis no suposarà perdre ni
cap anualitat, ni cap quantitat, donat que es concentren les
mateixes inversions en menys anys. I segona, desapareixen tots
els controls tècnics estatals, tant en la redacció i la supervisió
dels projectes, com la licitació i contractació de les obres.
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Diuen, Sr. Diputat, que costa el mateix fer les coses bé que
malament. La veritat és que jo no ho crec, el fàcil és incorporar
de forma fictícia al pressupost com a ingrés l’import d’un
conveni, quan aquest encara no s’ha transferit, o executar
carreteres sense supervisió per no haver de retre comptes, o que
hi hagi desviacions en l’execució de carreteres de més d’un
20%. Això és el més fàcil. El que és difícil és conveniar
quanties i terminis, aconseguir gestionar l’execució i complir els
terminis i el pressupost. Això costa més, però és molt més net,
molt més segur i sobretot és molt més legal.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Boned? Té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, amb la seva
explicació queda prou clar que hi ha dues maneres de gestionar,
una com es feia abans manipulant tot el que es podia, i ara la
que s’utilitza, que és ajustada a la llei i als procediments. Jo crec
que queda clar que a més de demostrar que es pot gestionar
d’una altra manera, jo crec que l’únic que li quedaria al Grup
Popular en aquests moments, una vegada manipulada la realitat,
seria com a mínim ja que l’afirmació es va fer públicament,
també rectificar o demanar disculpes públicament perquè , si no,
ens quedam amb la frase que en política tot val i no és veritat,
en política no tot val, val allò que correspon.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Carbonero? No.

I.8) Pregunta RGE núm. 6764/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dades d'atur en el sector del comerç.

Doncs passem a la següent pregunta. És relativa a dades
d’atur en el sector del comerç i la formula el Sr. Josep Juan i
Cardona. Té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Segons les dades de la nota
conjuntural laboral per al mes de gener del 2009, el Govern ens
deia que en termes interanuals i fins el mes de desembre, el
comerç a l’engròs, el comerç al detall i altres sectors explicaven
la caiguda de l’afiliació total. El fet és que en aquests tres
darrers mesos hem tengut un increment sistemàtic de les dades
d’atur en el sector del comerç. Clar, això motiva aquesta
pregunta, quina opinió li mereixen a la consellera de Comerç,
Indústria i Energia aquestes dades preocupants d’increment de
l’atur en el sector del comerç?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Sra. Vives, té la paraula.

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

Gràcies, Presidenta. Sra. Cardona, l’opinió que tenim és
evidentment que les coses podrien anar molt millor i que veim
aquestes dades amb una certa preocupació. Per tant, el que hem
de fer i el que hem de continuar fent perquè ja ho estam fent, és
molta feina per tirar endavant. Sabem perfectament que darrera
cada persona aturada hi ha un problema familiar, hi ha un
problema personal i, per tant, crec que hem de fer molta feina
per tal que els consumidors recobrin la confiança el més aviat
possible i s’activi el consum.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, efectivament, s’ha
de fer feina, el que vol la gent és fer feina i el que fan vostès és
no deixar-los-ne fer. Miri, simplement un repàs, a gener del
2009 en comerç la contractació va baixar un 45%, es va
incrementar l’atur en un 40%. El mes de febrer, aquell mes que
varen dir i que varen presumir que s’havia augmentat la
contractació i que havia baixat l’atur, en comerç l’atur es va
incrementar un 70%. El març també hem tengut un increment
de l’atur en comerç, a la columna allà on s’explica la variació
interanual, en percentatge, que és per saber exactament el que
hi ha, resulta que posen ND “no disponible”. El que no sabem
és si no es disposa de les dades o dels treballadors, perquè a
hores d'ara, Sra. Consellera, no quedarà ningú.

Miri, és vostè conscient que la situació del comerç no és que
sigui difícil, és que és impossible? La situació del comerç, Sra.
Consellera, l’únic que ha fet des que ha començat la crisi ha
estat baixar i no s’ha fet absolutament res. Ja estam acostumats
a aquest costat de la sala a sentir sempre la mateixa lletania, que
les coses podrien anar millor, i tant que podrien anar millor!,
que té una certa preocupació, jo voldria saber quan estarà
realment preocupada, quan serà?, quan tengui el 80% de l’atur?
Sra. Consellera, és necessari fer qualque cosa i no ens vengui,
amb la lletania de sempre, de llegir-nos la llista d’accions que
han aconseguit vostès, vostè com a persona que gestiona doncs
el sector productiu d’aquesta comunitat aconseguir arribar a
aquests nivells d’atur, alguna cosa hauran de canviar perquè no
hi hagi aquest atur.

També ja estam acostumats, i supòs que ho farà, que passi
la culpa al Partit Popular. Miri, fa dos anys no hi havia aquests
nivells d’atur, fa dos anys, quan vàrem començar a advertir-li
que venia aquesta crisi, que venia aquest problema, vostè deia
que tots aquells que parlaven de crisi eren uns catastrofistes, ara
possiblement aquells catastrofistes li estan traient els comptes,
els números canten, Sra. Consellera, i menten barbes.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cardona. Sra. Vives, té la paraula.

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

Gràcies, presidenta. Miri, Sr. Cardona, no crec que sigui la
persona més indicada per donar lliçons de res perquè fa la
sensació que quan vostè era a la conselleria, i ja li vaig dir, era
el pilar de l’economia i que quan vostè se’n va anar tot ha caigut
i això no és així. Són moments de dificultat, és veritat, i
nosaltres feim feina i feim feina amb el sector i vostè sap
perfectament que no és una situació que només afecti Balears,
feim feina amb el sector, donam les ajudes al sector del comerç,
vostè em diu que no vol que li digui la llista, però li he dir què
feim perquè si no em diu que no feim res. 6 milions d’euros
durant l’any 2008 que han provocat una inversió induïda de més
de 24 milions en el sector del comerç; millora d’espais
comercials, moltíssimes; continuam amb les ajudes de crèdit
circulant a petició, precisament, del sector del comerç; ajudes
per a petites i mitjanes empreses, però també per a comerços i
per a serveis; ajudes a innovació i ajudes que vénen de manera
diferent, com per exemple, els 23.000 expedients tramitats
només en venda d’electrodomèstics i per suposat també
polítiques d’austeritat, d’austeritat, que jo crec que és una de les
feines més importants que pot fer un gestor.

Vostè diu que nosaltres no feim feina, jo discrep, discrep,
perquè feim feina i, a més, feim feina colze a colze amb el
sector comerç i això és el que a vostè més li dol i no crec que
sigui la persona més indicada, ja li ho he dit, per donar lliçons
perquè vostè en lloc de fer feina viatjava, jo procur no viatjar
tant.

Gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 6769/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a trencament de canonades a la Platja d'en Bossa.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta és relativa al trencament de canonades
a la Platja d’en Bossa i la formula el Sr. Joan Boned. 

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, fa algunes setmanes
es va produir un trencament a unes canonades d’aigua que va
afectar un nombre important de veïns de la Platja d’en Bossa i
Sant Jordi. Coneguda, com a mínim, pels mitjans de
comunicació la localització d’aquest trencament voldríem saber
si té alguna vinculació amb l’execució de l’autovia a l’aeroport
perquè de ser així ja començaria a ser preocupant donat que no
és la primera vegada que es produeixen problemes vinculats i
relacionats amb una defectuosa o deficient execució d’una obra
pública i en aquest cas directament l’autovia de l’aeroport
provocada per les moltes presses que es tenien en aquell
moment per intentar tenir-la acabada abans d’unes eleccions.
Això sempre és dolent. La pregunta és, Sr. Conseller, té alguna
vinculació el trencament d’aquestes canonades amb l’execució
de l’autovia a l’aeroport d’Eivissa?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Boned, miri, la carretera
d’accés a l’aeroport d’Eivissa discorre damunt l’antiga
canonada de proveïment a la Platja d’en Bossa, canonada
d’aigua potable, que la creua desviada a l’alçada de l’hipocaust
entre els enllaços a la Platja d’en Bossa i Ses Salines quilòmetre
3,2 des de l’aeroport.

El projecte de l’autovia preveu la construcció d’una galeria
de serveis que travessa la carretera de forma perpendicular a
escassos metres d’on discorre aquesta canonada. L’esmentada
galeria va ser executada, però la concessionària no va desviar la
canonada de proveïment dins la galeria sinó que va protegir la
canonada preexistent mitjançant una llosa de formigó armat sota
l’asfalt. Perfecte. Probablement del trànsit i de les vibracions es
va produir el trencament de la canonada el dissabte 21 de març
del 2009 a les 11 hores del matí, una vegada localitzada l’avaria
es va intentar reparar sense èxit per la qual cosa dilluns dia 23
de març es realitzà un bypass mitjançant un tub de polietilè de
90 milAlímetres de forma provisional i es va restablir el servei el
mateix dilluns donant l’abast a la dita zona per un altre extrem.
S’ha ordenat a l’empresa concessionària la instalAlació definitiva
del tub de 254 milAlímetres segons projecte a través de la galeria
de serveis existent, actuació que conclourà en 20 dies
aproximadament. 

Fins aquí la informació neutral del que va passar i de quines
mesures se’n varen prendre. Ara m’agradaria, si tenc temps,
donar-li la meva opinió. Les autopistes d’Eivissa, en concret
l’autopista a l’aeroport, és una font constant de problemes, quan
no són els drenatges són les canonades d’aigua potable, quan no
són els abocaments de muntanyes de terra o les expropiacions
amb pagaments desproporcionats a alguns i coneguts ciutadans
són les deficiències en les actes prèvies d’ocupació. Vaig
demanar ahir una compareixença en comissió perquè vull que
en el Parlament hi hagi puntual constància de tot aquest
desgavell.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Boned? No.

I.10) Pregunta RGE núm. 6759/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a dependència.

Passam doncs a la següent pregunta. És relativa a
dependència que formula el diputat Sr. Miquel Àngel Llauger
i Rosselló. Té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i diputats. Sra.
Consellera, hem parlat en aquesta cambra diverses vegades de
la importància de la Llei de dependència, una llei que crea drets
i, per tant, dóna esperança i dóna satisfacció a moltes situacions
de moltes famílies i moltes persones. Coneixem les dificultats
de l’aplicació d’aquesta llei, les dificultats que vénen donades
per l’escassesa de recursos i del dèficit de finançament que
pateix tota aquesta atenció a la dependència per part de l’Estat.
Sabem que des de la conselleria es fa un gran esforç i voldríem
saber, en aquest moment, quin és l’estat de la qüestió, quin és
l’estat del pagament de les ajudes econòmiques a les famílies
que en són beneficiàries en virtut de la Llei de dependència.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Sra. Santiago, té la paraula.

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

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes. Efectivament la
Llei de dependència estableix que una de les ajudes tècniques
que pot rebre una família, a part de residència i centre de dia, és
aquesta ajuda econòmica. Amb relació a la seva pregunta,
aquest govern, per primera vegada, va pagar aquestes ajudes en
novembre del 2007 essent la segona comunitat autònoma que
activava aquest tipus d’ajudes. En novembre del 2007 hi havia
63 beneficiaris i era una nòmina de 25.000 euros, la darrera
nòmina de març del 2009 han estat 2.536 beneficiaris per una
nòmina, diguem, estable o consolidada de 976.679 euros. El
mes d’abril la previsió és que siguin 3.426 beneficiaris per una
nòmina d’1.325.862. La mitjana de l’ajuda econòmica que reben
aquestes famílies és de 385 euros aproximadament.

Efectivament l’ajuda econòmica té dret a percebre-la la
família una vegada que està reconeguda com a dependent i des
de la data de solAlicitud. Entre el que serien els endarreriments
i la nòmina estable aquest govern ha pagat més de 18 milions
d’euros a les famílies que, efectivament, aquestes famílies
també ho posen en el mercat i també és una forma de reactivar
l’economia. I, efectivament, totes les persones menors de 65
anys que vulguin estar d’alta a la Seguretat Social com a
familiars cuidadors ho poden fer i en la nostra comunitat
autònoma hi ha 650 persones, la majoria dones, el 95% de
dones, que s’han donat d’alta a la Seguretat Social com a
familiars cuidadors. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Vol fer ús de la paraula el diputat?
No.

I.11) Pregunta RGE núm. 6765/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a compensacions per a la resta de
municipis de les Illes Balears.

Passam doncs a la següent pregunta. És relativa a
compensacions per a la resta de municipis de les Illes Balears
que formula la Sra. Rosa Estaràs. Té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, la setmana passada
vostè parlà de valentia i reptà a la portaveu que li parla de fer
una moció de censura si tenia els escons, i li vull dir que no, que
tenim 29 escons i vostè té 29 més l’escó del diputat Sr. Vicens.
D’això presumia vostè, Sr. President, quan deia que tenia un
escó més que el Partit Popular? A això no se li diu valentia, se
li diu una altra cosa i per respecte a aquesta cambra no li diré
com es diu. Valentia és demanar cada vegada i a cada Ple i fer
oposició lleial, valentia és complir exactament allò que es
compromet en el programa electoral i valentia és al que jo el ret
a vostè si em pot contestar a aquesta pregunta, però amb
principis i conviccions, no baixant el nivell d’aquesta cambra
com ens té acostumats amb el ca rater, amb la cussa ratera o
amb altres recursos que vostè empra. 

Son Baco. D’acord amb el programa electoral del Partit
Popular i d’Unió Mallorquina nosaltres apostam per Son Baco,
quan es varen aixecar quinze anys de controvèrsia judicial es va
donar llum verda, es va donar l’interès general el juliol de l’any
2006, ho dúiem en els nostres programes electorals i estam
d’acord amb aquest camp de golf i amb aquest hotel de cinc
estrelles perquè és bo per al poble de Campos. Hem llegit en
distints titulars “Antich se ofrece para compensar a Campos a
cambio de renunciar al golf”. I la meva pregunta és molt
concreta, admetre compensacions per poder mantenir la cadira
i seure al Consolat de la Mar pot crear greuges comparatius amb
altres municipis, li record que Escorca té el 90% del territori
protegit, Estellencs el 90, Campos el 70, Banyalbufar el 70, Sant
Joan de Labritja a Eivissa el 75, Artà també un 70%, pensa dir,
a partir d’aquí, a tots els municipis, presentau un projecte, vos
diré que no i després vos donaré compensacions? És això el que
hem de dir als municipis?

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. Supòs que
quan deia això de rebaixar els nivells es devia referir,
efectivament, a la cusseta ratera que és molt petita i que per això
vostè deu trobar que baixam el nivell, vull dir, que és una
espècie autòctona molt interessant aquí a les Illes Balears.

Miri, Sra. Estaràs, nosaltres efectivament ens preocuparem
de tots i cada un dels municipis com sempre ho hem fet i hem
tengut molta de cura, precisament, de tots aquells que han anat
protegint i ho farem d’acord amb el projecte de país que tenim
que, li vull recordar i crec que això no és cap sorpresa, és molt
diferent del projecte de país que tenen vostès. Per això, nosaltres
no dúiem Son Baco en el programa electoral.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Em sorprèn la seva notable capacitat
argumental, el seu projecte de país deia que Son Espases no i ha
estat Son Espases sí, el seu projecte de país no duia el decret de
català per als metges i ho ha fet, el seu projecte de país no deia
el segon cinturó i ho ha fet, el seu projecte de país no deia
construir a sòl rústic i l’hem hagut d’aturar el PP i UM, ...

(Aplaudiments)

... i el seu projecte de país volia construir un camp de golf
amb oferta complementària a Es Pujol a Santanyí i nosaltres
també el vàrem aturar, i el seu projecte de país volia construir
a Cala Blanca i a Cala Marçal i també ho va aturar aquest grup.
Però li diré també el darrer del seu projecte de país, vol canviar
a Son Baco un hotel i un camp de golf per unes ART que són
dos hotels, dues urbanitzacions i un camp de golf. Aquest és el
seu projecte de país.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Antich, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. El meu
projecte de país és eliminar 1.600 hectàrees d’urbanització dins
zones naturals d’especial importància, cosa que ha fet aquest
govern. El meu projecte de país és comprar la finca de Planícia
i, efectivament, posar en valor la Serra de Tramuntana, és
treballar per la declaració de Reserva de la Biosfera de la Serra
de Tramuntana i, per tant, posar en valor tots els seus valors -i

valgui la redundància- naturals i paisatgístics. El meu projecte
de país és eliminar El Guix, efectivament, perquè era un
atemptat brutal dins un espai importantíssim per a les Illes
Balears. El meu projecte de país és ajudar tots aquells municipis
que, efectivament, ho necessiten com Sóller amb el polígon que
vol fer per recollir les seves indústries, com Fornalutx per posar
en marxa un edifici que ja vàrem comprar el temps que jo vaig
ser president i hi compt multitud de projectes que tenim en
marxa en aquests moments, un altre model.

No el model, precisament, que vostès han impulsat a
Campos que ha estat un dels municipis que ha crescut més en
els darrers anys a nivell urbanístic gràcies a la seva empenta,
que ha estat un dels municipis on tenim aquesta escultura dins
un paisatge totalment protegit com el que vostès deixaren fer a
Ses Covetes, o que és un dels municipis que vostès el volen
continuar fent créixer amb projectes que estan totalment en
contra del projecte de país.

Sra. Estaràs, crec que vostè està tan carregada de passat que
a la motxilla no li queda ja gens de lloc per a un futur així com
els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears esperen que
sigui el seu país, precisament.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich. 

I.12) Pregunta RGE núm. 6766/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tendència ideològica dels professionals
sanitaris.

La següent pregunta és relativa a tendència ideològica dels
professionals sanitaris i la formula, també, la Sra. Estaràs. Té la
paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Estam davant d’un govern que
entén l’interès general de la següent manera: Què s’ha de dur al
Consell Consultiu la presa de possessió i el nomenament de la
presidenta del Consell Consultiu?, s’havia de votar a Rafel
Perera, però a canvi que votin a Carmen Fernández vuit milions
d’euros, cada any, a Esports. Això és l’interès general. 

Estam davant d’un projecte de país que entén l’interès
general en urbanisme a la carta, què hem dit que no a les ART?,
però per tal de poder tenir el pacte unit que sí a les ART de
Campos. Urbanismo a la carta. ART convindran segons on
siguin i segons com sigui la baralla que tenen els senyors amics
del pacte d’esquerres. Vostès obrin les butxaques dels ciutadans,
perquè fan feina amb els doblers dels ciutadans, no per interès
dels ciutadans sinó pel seu interès per poder continuar asseguts
al Consolat de la Mar.
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Anam a la pregunta en qüestió, infermera rep un qüestionari
on li diuen, en un sobre tancat i al seu nom, que pot contestar
tota una sèrie de preguntes, i que són persones triades en el
servei d’atenció primari, on ha de dir tota una sèrie de qüestions
sobre un pla d’investigació que posà en marxa el PP, però el
qüestionari el posà en marxa el pacte d’esquerres, on se li fan
tota una sèrie de preguntes per veure si els serveis d’atenció
primària estan implicats en la comunitat. Quina és la sorpresa
que les quaranta primeres preguntes responen al projecte
d’investigació, però les tres darreres demanen, data de
naixement, sexe i la pregunta exacta diu: “quan es parla
d’orientació política s’utilitzen normalment les expressions
esquerra i dreta, assenyali a quin punt d’aquesta escala se
situaria, del 5 al 0 esquerra, el 0 centre, i del 0 al 5 dreta”. 

La pregunta és molt senzilla, Sr. President, els metges, les
infermeres, el personal sanitari, a més d’obligar-los a tenir el
certificat B, per fer oposicions, de català, els ha d’obligar també
a ser socialistes?

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. Veig que a
les seves preguntes hi cap de tot, és a dir, per tant ho aprofitaré.
He quedat astorat quan he vist que vostè deia que no tenien dret
a ser atesos en català quan vostè va ser la vicepresidenta del
Govern que va convertir el català en un requisit en lloc d’un
mèrit. És hipòcrita que vostè es manifesti ara en contra d’allò
que vostè va fer. De les ART si vostè vol un dia en parlam, estic
totalment disposat a parlar de com són aquestes ART, n’hi ha
d’altres que les estan estudiant, Sra. Estaràs.

Quant a la pregunta, miri, aquest govern no ha demanat cap
enquesta, no ha pagat cap enquesta ni ha fet cap enquesta en
aquest sentit.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ho ha rebut una infermera i m’ho
ha passat a mi, per tant, no menteixi en aquest parlament perquè
això sí que jo, com a portaveu, no li puc tolerar. Això ho ha
rebut una infermera i ho ha enviat l’ib-salut, la Conselleria de
Salut. Demanen sobre l’ADN ideològic del personal docent
sanitari, el projecte, com li he dit, és de l’època del PP, però el
qüestionari l’han fet vostès; i jo li deman, vostè en el seu discurs
ho ha satanitzat tot quan estava a l’oposició, ens en recordam
encara de quan intervenia la Sra. Armengol, satanitzaven Son
Espases, satanitzaven tots aquest temes que ara santifiquen, Son
Espases, les pràctiques anticonstitucionals com aquesta,
satanitzaven tot el tema d’ART i ara resulta que el defensen.

Seria millor que vostè, des de la Conselleria de Salut,
investigàs si el papilAloma humà, la vacuna, té conseqüències o
no, aturàs les llistes d’espera...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

 ... i milloràs les infraestructures i no demanàs l’ADN
ideològic, perquè si no, sap que li passarà? Aquestes oposicions
on vostè demana el català als metges, idò jo li ho diré, vostè fa
oposicions a tornar ben aviat a l’oposició. 

Gràcies, Sr. President.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs, de moment
qui està a l’oposició és vostè i ho hauria de tenir clar això, és
vostè qui de moment està a l’oposició. Jo em vaig anar a
l’oposició i vaig tornar, Sra. Estaràs, cosa que no han fet molts.

Miri, efectivament, per una sèrie d’investigadors es va
presentar un projecte al Govern de les Illes Balears igual que a
altres comunitats autònomes. Un projecte que va demanar una
beca a l’Institut Carles III i va tenir l’aval de la gerent de la
fundació d’investigació en salut que depenia, el seu patronat
estava dirigit precisament en aquell moment per l’anterior
consellera de Salut. Per tant, dia 3 de maig va demanar una beca
i dia 2 de maig estava avalat per gent d’aquest govern de
l’anterior govern. És a dir, hauríem d’aclarir les coses.

Efectivament, és un projecte que no és del Govern, que
afecta distintes comunitats autònomes com afecta Balears.
Afecta Balears, Aragó, Catalunya, Madrid i Navarra. Per tant,
un projecte que té totes les benediccions dels organismes de
Salut, que té una beca de l’Estat, que va ser avalat per l’anterior
govern i que s’ha fet per part d’aquests investigadors i que s’ha
tramitat per part d’aquests investigadors. Per tant, no l’ha fet
aquest govern, s’ha fet a distintes comunitats autònomes i
aquesta és la realitat. 

Torn al mateix, Sra. Estaràs, estic sorprès que vostè que va
ser la meva interlocutora quan pactàrem l’Estatut d’Autonomia
digui que la gent d’aquesta terra no té dret a ser atesa en català.
Em sembla que és el més horrible que s’ha dit en els darrers
temps.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich.

II. InterpelAlació RGE núm. 5833/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
matèria de contractació pública.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de la interpelAlació presentada pel Grup
Parlamentari Popular relativa a política del Govern en matèria
de contractació pública.

Per defensar-la..., qui em demana la paraula? El Sr.
Rodríguez té la paraula.

Es que os levantáis todos a la vez... 

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados,
señores del Govern, por tercera vez vengo a esta cámara, a esta
tribuna a explicar que ha habido una anomalía en una
contratación hecha por este gobierno, a llamar la atención de lo
que me sorprendió en octubre, a finales de octubre del año 2008,
cuando vi aparecer en el perfil del contratista una adjudicación
por importe de más de 3 millones de euros que se hacía
mediante un contrato menor. Como la cantidad era anormal,
pues evidentemente creí que había algún error y el 6 de
noviembre pedí al conseller el expediente de esta contratación
para verificar si efectivamente era un error o era yo que estaba
confundido. El 20 de enero -desde el 6 de noviembre- el
conseller me comunica que este contrato había estado
suspendido y que por tanto no me podía enviar la
documentación. Igualmente sorprendido, miro que día 19 de
diciembre se había hecho la adjudicación de aquel contrato que
teóricamente estaba suspendido y que por ello no me enviaban
la documentación.

Hablo con el conseller, hace una carta de redacción, se piden
excusas porque había sido una confusión, no está suspendido,
estaba adjudicado y el 26 de febrero del 2008 me envía la mitad
del expediente. Y le diré, conseller, que me envía la mitad del
expediente porque me envía  sólo la parte correspondiente al
negociado sin publicidad, se olvida de enviarme el inicio, el que
empezó el 14 de abril que era el expediente abierto donde se
encontraba la base de todo el tema este.

Pues bien, a raíz de esta interpelación que hice, sobre
preguntas, y de que puse como ejemplo esta anomalía de un
contrato porque no me lo envían porque está suspendido y
resulta que está adjudicado, en la moción derivada de esta
interpelación, pido abrir una comisión de investigación sobre
esta adjudicación, cuestión que no se me acepta y que
lógicamente pues tengo que continuar mi actuación
parlamentaria para averiguar, para ver si podemos al final sacar
conclusiones. 

Le indico al conseller en aquel momento para demostrar que
no tengo ninguna intención de polemizar, sino de hacer las
cosas bien, que hay un fallo y el fallo consiste en que la Ley de
contratos de administraciones públicas del año 2000, la anterior
a la actual que hay ahora, en su artículo 141 autorizaba
expresamente a que, cuando un contrato se quedaba sin
adjudicatario, se pueda adjudicar por no haber habido
concursantes, se podía sacar otra vez a adjudicación en las
mismas condiciones, salvo el precio que no podría ser
aumentado en más de un 10%. Esta ley, la ley del 2000, el Real
Decreto Legislativo 2/2000, fue llevada por Europa al Tribunal
de Estrasburgo y perdió. Entonces se dieron cuenta que no era
lógico que cuando un concurso se hace a través del DOCE, del
BOE y del BOIB, o de donde esté la comunidad autónoma, y se
dan unas condiciones y no se adjudica, aumentarle el precio en
la última etapa era quitar defensas al resto de concursantes. Por
eso, el Gobierno de España, de todas las comunidades, mediante
el Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, modifica este artículo
y lo deja como está ahora. Es decir, lo deja igual, pero excluye
la posibilidad de subir un 10% cuando un contrato abierto queda
desierto. 

Posteriormente la nueva ley que está en vigor ahora, la
30/2007, deja el artículo, que es actualmente el 154.c), en las
mismas condiciones que el modificado. Es decir, hoy, Sr.
Conseller, es ilegal mediante procedimiento negociado o sin
publicidad adjudicar un contrato abierto que no ha tenido
licitadores aumentándolo el 10%.

Aquí está el quid de la cuestión, Sr. Conseller, aquí está
donde estamos averiguando quien tiene la razón. Yo le he dado
mis argumentos, le puedo garantizar que antes de venir aquí he
tratado con especialistas, con especialistas que cada día aplican
la Ley de contratos, la 30/2007, que aplicaron la 2/2000 y que
la aplicaron también a partir de su modificación y hoy no hay
posibilidad de hacer esto.

Hace un momento acabo de hablar con usted. Me dice que
sus técnicos le dicen que eso es correcto y aquí alguien tiene
que estar equivocado. O lo estoy yo cuando interpreto la ley o
lo están sus técnicos, pero ésta será la tercera vez que viene este
contrato aquí, que usted me mantiene la legalidad y yo
mantengo que no se ajusta a la ley. Si usted no es capaz de
darme el artículo, la adicional o la excepcionalidad donde hoy,
según usted, sus técnicos aplican esta ley porque es la legal, este
aumento porque es legal, pues me tendrá usted que asumir que
si al final tengo yo razón algo habrá que hacer con los técnicos
que a usted le asesoran mal porque si le asesoran mal en ese
aspecto podrán asesorarle mal en otros aspectos. Porque claro
no es normal que un contrato, el contrato este, salga a concurso,
sin IVA esto, ¿eh?, por 2.370.000 euros y a nadie le interese, ¿a
nadie de ningún país europeo le interesa hacer esta operación?
Por 2.370.000 euros. 
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Cuando queda desierto, ustedes entonces aplican esta
normativa que desde el año 2005 está fuera de lugar, es ilegal,
no es aplicable. Entonces ustedes aplican esto, le añaden
232.000 euros, es decir, 40 millones de pesetas más, y entonces
sí que ya es rentable para las empresas. Esos 40 millones que
faltaban en la primera oferta, se encuentran en la segunda y
vienen 3 empresas a las que ustedes invitan, pero podrían haber
venido a lo mejor 50 o 25 o 15 y en vez de adjudicarlo por
3.016.000 euros, se hubiera adjudicado por menos, o al menos
todo el mundo hubiera podido hacer su oferta, la oferta justa, la
mejor oferta de la comunidad autónoma.

Y nos encontramos en esto, Sr. Conseller, en que usted
defiende la teoría que los suyos le dicen que sí y yo le
demuestro que no y como yo le digo a usted, el artículo de la ley
2002, el artículo del Decreto Ley 5/2005 y el artículo de la ley
actual en vigor 30/2007 en la que se prohíbe expresamente
ninguna modificación, espero que cuando suba usted aquí ahora
o me dice ese precepto legal que le permite hacer esto o admite
que se ha equivocado y que lógicamente va a revisar el proyecto
con lo cual todos quedaremos la mar de bien y no habrá ningún
problema, pero lo que no podrá mantener usted aquí es que sus
técnicos le dicen que sí y que luego no aparezca el técnico o el
informe jurídico que sostenga que eso es así. 

Estoy diciéndole preceptos legales, tres leyes: la primera, la
que interrumpió y la actual. En ninguna de las dos siguientes, la
segunda porque modificó la primera ley que la autorizaba y la
actual porque ya no lo recoge y continua como estaba
anteriormente, lo prohíbe... lo usted dice que está aprobado por
la ley. 

Por lo tanto, Sr. Conseller, con mucho interés y soy el más
interesado en ello, espero y confío que cuando usted suba a esta
tribuna me pueda argumentar jurídicamente en qué se basa usted
para sumar 40 millones de pesetas, 232.000 euros, a un
concurso que anteriormente salió por menos y por eso no tuvo
licitadores.

Espero verdaderamente con interés su intervención. Gracias,
Sr. Presidente.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula el Sr. Conseller
de Salut.

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

Bon dia, Sr. President. Bon dia, Sr. Rodríguez, el primer és
que ja li vàrem comunicar anteriorment que és veritat que
aquest conseller es va equivocar a l’hora de fer la resposta
escrita, que evidentment quan vostè ho va comentar ho vàrem
revisar, que hem reconegut el nostre error i que entenem que és
un error administratiu.

Tot seguit, li faré un breu repàs de la tramitació d’aquest
expedient perquè així ens podrem situar tots en aquest tema que,
segons nosaltres, deixa poc marge a valoracions i que és un
procediment que està emmarcat i regulat per la legislació vigent.

Dia 23 de juny del 2008 finalitzava el termini per a la
presentació d’ofertes a aquest expedient 08/2008 d’un concurs
obert per a l’adjudicació del servei de neteja del complex
hospitalari de Mallorca. El pressupost del contracte era de
2.370.689,65 euros més 379.310,35 euros en concepte d’IVA
per dos anys de durada, però s’indica també el preu del
contracte que inclou una possible pròrroga que preveu un import
de 4 milions, 700 i busques mil, més 758.000 en concepte
d’IVA. Per acord del president del Consell d’Administració de
GESMA, dia 1 de juliol del 2008 es declara aquest procediment
desert perquè no s’hi havia presentat cap oferta. 

Com vostè comentava l’article 154 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, estableix, en els
termes que s’estableixen per a cada tipus de contracte, els
articles següents: els contractes que subscriguin les
administracions públiques es poden adjudicar mitjançant
procediment negociat en els següents casos - i cito: 154.c) que
específicament diu: “quan després d’haver-se seguit un
procediment obert o restringit no s’hagi presentat cap oferta o
candidatura o les ofertes no siguin adequades, sempre que les
condicions inicials del contracte no es modifiquin
substancialment”. Per tant, consideram que com no es varien
substancialment les condicions del contracte obert es pot fer
també sense publicitat.

Dia 17 de setembre del 2008, el president del consell
d’administració signa una resolució d’inici d’expedient, el
33/2008, amb un pressupost de 2.600.000 euros més 416.000 en
concepte d’IVA i amb una indicació de preu amb les pròrrogues
de 5.200.000 més 833.000 en concepte d’IVA. Aquests imports
suposen un increment que no arriba al 10% sobre els aprovats
al procediment obert, encara que l’article 154 transcrit no fa
referència expressa al límit econòmic i parla únicament de no
modificar substancialment les condicions originals del
contracte. Com vostè molt bé ha dit l’antiga llei de contractes sí
que preveia a l’article 141 una limitació del 10%. 

Dia 18 de setembre s’envien invitacions a cinc empreses
perquè puguin participar al concurs, de les quals únicament tres
presenten proposicions per quantitats que van des de 2.907.000
euros a una que presenta la màxima, 3.016.000. Com es fa en
tots aquests procediments hi ha una comissió tècnica constituïda
per fer la valoració de les propostes formada per la sotsdirectora
de Serveis Generals i Manteniment, el responsable de l’Oficina
Tècnica d’Infraestructures i Serveis i el responsable d’Hoteleria.
Aplicant els criteris aprovats al plecs de prescripcions tècniques
atorga la següent puntuació a tres empreses diferents: una amb
95,04, la segona amb 92,13 i la tercera amb 87,66. La Mesa de
contractació, acceptant la valoració de la Comissió tècnica,
proposa l’adjudicació a favor de l’empresa que havia obtingut
major puntuació i hi ha una resolució d’adjudicació provisional
que se signa dia 31 d’octubre, es comunica als licitants i es
penja al portal de compres de l'ib-salut. 
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Dia 7 de novembre hi ha una empresa que no és la
guanyadora que demana l’informe tècnic que ha servit de base
per a l’adjudicació provisional i dia 17 de novembre, un cop
examinada la documentació, a les instalAlacions de GESMA
presenta un recurs especial de revisió en què demana la
suspensió de l’adjudicació definitiva. 

Resumidament, el recurs que presenta aquesta empresa diu
que en el tràmit d’audiència per examinar l’informe de valoració
fet per la comissió tècnica només se li ha facilitat un full fet per
la mesa de contractació, que no se li ha lliurat un informe tècnic,
que la valoració dels criteris presenten incoherències, que
discrepen rotundament de la valoració feta, etc. Dia 3 de
desembre es comunica a les altres dues empreses la presentació
d’aquest recurs per a la tercera empresa i se’ls dóna cinc dies
hàbils per formular alAlegacions. Dia 19 de desembre es resol el
recurs per part del president del Consell d’Administració.

Hem de dir que les alAlegacions primera i segona que
presenta aquesta empresa es consideren no certes, perquè, per
una banda, sí que es va notificar l’adjudicació provisional, i es
va publicar en el portal de compres, i d’altra, tal com ha
reconegut l’empresa, que sí que es va reunir amb la comissió
tècnica dia 17 de novembre i per tant va obtenir l’informe de
valoració.

Quant a les discrepàncies amb la valoració, dels apartats a
què es fa referència, la resolució del recurs les analitza una per
una i ratifica la puntuació feta.

Comentar que en termini que hi ha per presentar un recurs
contenciosoadministratiu contra aquesta resolució, finalitzava
dia 20 de febrer de l’any 2009, i no tenim coneixement que cap
empresa hagi presentat aquest recurs contenciosoadministratiu.

També dir que entre els dies 19 i 22 de desembre es
comunica a tots els licitadors la resolució del recurs; dia 19 de
desembre se signa l’adjudicació definitiva i també es comunica
als licitadors i es penja al portal de compres. Dia 23 de
desembre se signa el contracte que estableix un inici de
prestació de servei amb data de dia 12 de gener del 2009.

Aquesta és la vertadera història d’aquest expedient. Primer,
procediment obert, al qual no es va presentar cap oferta vàlida,
i per això va passar després a un procediment negociat. Ho he
explicat de la manera més resumida possible.

Nosaltres pensam, tant els serveis jurídics i econòmics de
GESMA com de la Conselleria de Consum, que hem seguit el
que marca la llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Conseller, d’entrada voldria expressar la nostra satisfacció,
jo crec que els grans debats sobre contractació pública
administrativa en aquesta legislatura, en un moment en el qual
la contractació administrativa del Govern de les Illes Balears i
els seus ens és realment portada a tots els mitjans de
comunicació un dia sí i l’altre també, per qüestions realment
greus de tot ordre; que el gran debat de contractació, insistesc,
d’una interpelAlació de política general del Govern per intentar
aclarir si ha estat actuant formalment correctament, no es parli
ni de qui ni què s’ha quedat el conseller, ni com els ha desviat
els fons, ni si ha contractat una senyora nonagenària per fer un
estudi de màrqueting; si la paraula “substancialment” de
l’article 154 ha estat ben aplicada o no a un procediment que ha
estat negociat, d’un procediment que ha estat publicat i d’un
procediment que han estat convidades distintes empreses, jo
crec que és un canvi notori d’entorn i de context de contractació
pública del qual, com a mínim, com a país, ens n’hem de
felicitar.

Jo no entraré en la disquisició jurídica, crec que si el
“substancialment” dóna peu a aquest augment d’ençà que
l’objectivitat que plantejava el 10% que hi havia a l’antiga
normativa i la qual s’ha aplicat a Mallorca sistemàticament, en
tot cas fins que hi havia estat amb aquesta cobertura, i ara no hi
és, fins al marge que dóna “substancialment”. Ho deix a un
debat de jurídics, no jo crec que sigui ben bé el debat que
haguem d’aclarir políticament en aquesta cambra, sí que apunt
que no és una qüestió que ens dugui cap mena d’inquietud; jo
som plenament conscient de com la contractació administrativa
se sorteja de moltes altres maneres, recordaré a Inca, per posar
un sol exemple, a part que s’ha aplicat moltes vegades el 10%
que plasmava el Sr. Rodríguez, una fórmula habitual és: guanya
el que té més punts, el que diu que farà les obres amb menys
temps. Mai no s’acompleix aquell termini, mai, mai, mai no hi
ha cap sanció, i senzillament després queda adjudicat a aquella
empresa que tenia un preu superior a una altra que s’havia
presentat.

No en parlem dels extres, que els extres acaben aquell preu
inicial, totes les contractacions a què feia jo referència respecte
de l’anterior legislatura, a les quals els extres són realment un
autèntic festival, arriben a llevar qualsevol element, fins i tot de
referència, al preu de la contractació primera. Però estic content
que ara arribem a un punt en què el 10%, dins un projecte
negociat, on tothom s’ha pogut presentar, sorprengui com a
excessiu de (...) i que es vegi que aquí hi podria haver una mà
negra encara i que convindria per ventura llevar el 10%. Parlem-
ne.

També és cert que és necessari que la contractació es tregui
en marxa; és necessari que hi hagi eficàcia i és necessari que
contractin.

Com que el que nosaltres hem de dir, Sr. Conseller, és el que
nosaltres pensam, nosaltres també el que li demanam és que
vetlli per la transparència i per la legalitat en la contractació;
que respectin al màxim els terminis als particulars, al medi
ambient i al patrimoni, al final no parlàvem només d’aquest
expedient sinó en general de la contractació administrativa i
després la precisió d’aquest expedient de GESMA; que no
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passin per damunt de tot i de tothom per qüestions de presses;
que no facin “xapuces” per qüestions de presses; que no
contractin maquetes de macrooperacions si no tenen ni un recurs
per fer-la i no li diguin a qui ho ha de fer abans que surti
publicat i no li contractin abans que surti publicat, sinó que
reflexionin bé abans de fer aquest tipus d’actuacions.

Després, si els tècnics li suggereixen que el
“substancialment” de l’article 154 convé aplicar-lo amb més
prudència, nosaltres ens sumarem a qualsevol recomanació en
aquest sentit. Però la veritat, si el gran problema o el punt que
ha hagut de suscitar un debat de contractació pública a les Illes
Balears ha estat aquest contracte de GESMA, crec que tots
plegats ens en podem felicitar i es nota que aquest canvi
d’informes inútils està canviant.

Només una darrera frase, ara em surt, se m’ocorre que si hi
hagués hagut una interpelAlació sobre contractació
administrativa al Partit Popular i hagués sortit el senyor, per dir-
ne un, el Sr. Joan Cardona, hagués pogut acabar amb deu
segons, dient que ell no sabia que es contractava dins la seva
conselleria, que no ho sap, que no ho sap. El Sr. Thomàs quasi
quasi hagués pogut dir exactament que ell no sap el que passa
a la seva conselleria i no li hagués pogut demanar, la teoria del
Partit Popular, cap responsabilitat política. Nosaltres li’ns
demanaríem, Sr. Thomàs; si vostè contesta que no sap el que
passa dins la seva conselleria, nosaltres li demanarem
responsabilitats polítiques. Però ens sorprèn que al Partit
Popular, que considera normal que els consellers no saben el
que firmen, ara les demani en aquest Parlament.

De totes maneres, celebram que hi pugui haver debats
d’aquest estil en aquesta casa i tant de bo que el canvi de
paradigma es mantengui durant molts d’anys. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Crec que, i en primer lloc vull agrair l’explicació estesa que s’ha
fet des del Govern, crec que ha estat àmplia l’explicació. Jo
quan al principi escoltava el Sr. Rodríguez, he pensat allò,
aquella broma, dic: ens hem equivocat de lloc; dic: em pensava
que era a l’Audiència escoltant un debat jurídic. I crec que no és
l’àmbit i per tant jo li faré una sèrie de reflexions amb un to
positiu, no té cap altra qüestió, algunes ja han estat apuntades.

Som davant un procediment administratiu on es planteja un
debat jurídic en el qual no hi entraré, no perquè no ho conegui
sinó perquè crec que no hi he d’entrar, i per tant hi ha
mecanismes per produir-se aquest debat que no és a la seu
plenària del Parlament. Però hi ha tres àmbits d’actuació que es
poden realitzar: un, la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa, màxim òrgan consultiu al qual les parts en un
procés de contractació pública poden acudir, així de senzill,
davant un dubte jurídic plantejat en un tema de contractació es
va al màxim òrgan perquè ho aclareixi. Si la informació no és
equívoca per cap de les parts que han anat al procés negociat,
s’hi ha acollit. Per tant, aquest dubte jurídic entre les parts que

hi anaven no devia ser tan evident, perquè si de cas hi hauria
hagut una resolució, per un òrgan que supòs que no és
qüestionat, i s’hauria resolt aquesta qüestió. Punt número 1.

Punt número 2, si som davant un debat jurídic on no és que
hi hagi una malifeta d’aquelles que no voldríem que mai no es
produïssin, sinó que hi hagi un error, els processos
administratius funcionen via impuls de part, això que diuen els
missers o els advocats. I com molt bé ha explicat el conseller,
som davant una resolució ferma en termes administratius, per
tant no hi ha cap recurs contenciosoadministratiu, no hi ha cap
actuació litigant que qüestioni el procediment administratiu
realitzat per part de l’administració pública. Crec que si no es du
a la Junta Consultiva, no és qüestionat per les parts dins un
àmbit, als que no els ho han adjudicat, perquè a qui li han
adjudicat, evidentment, no té res a recórrer, però als que no els
ho han adjudicat no ho han litigat, i ara només faltaria una
hipòtesi, que crec que ningú no l’ha plantejada, i tal, és a dir que
si algú hagués vist un pot cola-cao no s’ha de parlar aquí, s’ha
d’anar a Fiscalia.

I per tant, com que crec que no parlam de cap d’aquests tres
nivells, crec que des dels diferents grups parlamentaris, sigui
govern o sigui oposició, s’ha de donar confiança als instruments
administratius, sigui la Junta Consultiva, siguin els tècnics que
realitzen aquestes adjudicacions o quan declaren un concurs
desert, i donar aquest marge de confiança, perquè si no crec que
cream un flac favor de confiança dels òrgans administratius
d’aquesta comunitat autònoma, independentment de qui governi
o de qui estigui a l’oposició.

Per tant, jo, Sr. Rodríguez, li demanaria que no qüestionem
o pugui ser implícitament qüestionada l’actuació de
l’administració quan els dos paràmetres anteriors que li he dit,
Junta Consultiva i interposar els recursos administratius, o
contenciosoadministratius, no s’han produït per cap de les parts.
Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. El grup autor de la interpelAlació vol fer
ús de la paraula? El Sr. Rodríguez té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Yo no
quisiera, en primer lugar agradezco el tono del Partido
Socialista, no agradezco el tono del BLOC, porque creo que ha
sido descortés, rayando la mala educación. Si ustedes piensan
que a mí me van a atosigar, recordando casos que yo desprecio
y repudio tanto como ustedes que hayan podido ocurrir en la
tramitación, están equivocados. Pero a mí me es igual, Sr.
Alorda, yo aquí vengo a defender mi obligación, hacer
oposición al Gobierno, y usted, como secretario que es de
administración local, sabe que lo que digo es cierto, aunque le
interese callarse, aunque le interese callarse.
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Y mire usted, ni cola-cao ni otras declaraciones, a mí no me
callarán, yo haré mi obligación aquí, porque yo sí sé lo que
firmaba, Sr. Alorda, yo sí sé lo que firmaba cuando firmaba, y
por lo tanto cumplí con mi obligación, si alguien no lo cumple
ya verá lo que tiene que hacer. Pero yo formé parte de un
gobierno que sí sabía lo que firmaba, por lo tanto repudio lo que
usted acaba de decir, porque creo que no es buena práctica. Es
como si yo aquí dijese: dónde va usted ahora si usted está en
tramitación de Son Espases y ya estaba aplaudiendo con la oreja
que se haga el hospital de referencia, sería igual de
descalificador que usted, y no lo hago. ¿Por qué? Porqué le
respeto, uno puede estar equivocado y reconocer el error y
ponerse a aplaudir lo que hicieron los otros, que es lo que hacen
ustedes ahora, pero no lo utilice contra usted. ¿De acuerdo?

Gracias, Sr. Conseller, Sr. Diputado.

Mire, Sr. Costa, tiene usted razón, pero ¿sabe quién puede
acudir a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado o de la CAIB? El Gobierno, los consells, los municipios.
¿Por qué no han ido? Porqué no les ha interesado; como están
en posesión de la verdad no les ha interesado, y hasta ahora
mismo no lo han hecho; espero que lo hagan.

Evidentemente que no ha habido ningún contencioso, ¿sabé
por qué? Porqué las empresas que viven de adjudicaciones
públicas normalmente no suelen enfrentarse a quien les da de
comer, porque las personas somos vengativas y no queremos
venganzas sobre nosotros. No, ya sé que usted no, ni yo
tampoco, pero hay personas vengativas. Eso no lo hacen, no,
tampoco el Sr. Conseller (...), pero la gente tiene miedo a hacer
esto.

Pero mire usted lo que le digo, yo creo que es un buen
camino, que el conseller de Sanidad, de Salud, pues haga una
consulta a la Junta Consultiva y diga si el procedimiento
aplicado es el relativo, porque aquí estamos dándole vueltas a
una cosa que es clarísima; mire usted, el decreto dice lo mismo,
el punto del decreto dice lo mismo en la Ley del 2000, en la
rectificación del 2005 y en la del 2007, salvo que yo he
entendido que los asesores jurídicos del Sr. Conseller lo que le
han dicho es que la ley ha quitado el tope del 10%, cuando lo
que quita esta ley es la posibilidad de aplicar el 10%.

Y mire, Sr. Alorda, yo creo que veremos cosas este año y el
que viene y después, porque claro, usted cree que esto es
inocuo, pero estamos haciendo aquí una adjudicación por
llamada, es decir, invita a tres empresas que vengan y yo aplico
el criterio de 3 millones de euros, de 500 millones de pesetas,
más de 500 millones de pesetas, cuando antes, a partir de 80.000
euros tenía que ir a concurso público; sí, sí, sí, 30.000 euros,
30.000 euros, usted lo sabe muy bien igual que yo.

(Remor de veus)

Bien, a concurso público, a concurso público. Bien, por lo
tanto, veremos más cosas. Y usted dice, es que no hemos
entrado ... Mire usted, oiga, estoy seguro, no lo he visto, en
realidad no lo he visto porque no me han dado el expediente,
que en esa contrata -no, me ha dado usted la mitad del
expediente nada más, oiga, no he visto la oferta, no he visto la
oferta de adjudicación, Sr. Conseller, a lo mejor a usted no le
dicen la verdad, me han mandado el pliego de condiciones del
mes de octubre, pero no me han mandado nada más, ni la oferta.
Estoy seguro que en las ofertas que ha hecho a la empresa,
además del precio, han concedido ventajas, como usted decía,
que luego se hacen o no se hacen, pero que en razón de estas
ventajas se cuantifican y se adjudican o no se adjudican.

Por lo tanto, Sr. Conseller, yo aquí tengo dos cuestiones,
porque no quiero tampoco alargarme demasiado, que es la
siguiente: yo creo que le han equivocado, que le han engañado.
En primer lugar, nada más que me han mandado la mitad del
expediente y parte de él; en segundo lugar, la ley no es que quita
el tope del 10%, ustedes han subido el 9,97,3, no han subido el
10. Es que han quitado la posibilidad de modificar el precio,
porque cuando dice: no modificará sustancialmente las
condiciones es, por ejemplo, en que si son para tres años y
vence el 31 de diciembre, si se tratara de seis meses, habrá que
adecuar este plazo a los tres años nuevos, pero en ningún caso
modificarán las condiciones objeto del contrato, ni los edificios
a limpiar, ni el importe, ni la (...) la limpieza, ni el número de
personas, ni aquéllo que es variable de la oferta económica.

Por tanto, Sr. Conseller, yo espero que sea usted quien tome
la iniciativa para que la Junta mediativa, consultiva de la
comunidad autónoma sobre contratos, pues lógicamente haga un
informe sobre si tenemos razón ustedes o yo. En el caso de que
usted no tenga razón, porque no se la dá la Junta, también me
gustaría saber qué actuación política va a tener usted con las
personas que no le han dicho la verdad.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica, Sr. Thomàs,
vol fer ús de la paraula? Té la paraula el Sr. Conseller, per un
temps de cinc minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Rodríguez, jo evidentment
també estic molt content del tarannà d’aquesta interpelAlació,
sempre li he dit que, a aquest conseller li interessa tant com a
vostè aclarir aquest procediment.

Jo he fet un relat d’aquesta seqüència d’actuacions; potser
que determinades explicacions que jo li hagi pogut donar no
l’hagin convençut i, per tant, estam en el Parlament i té vostè
tots els dubtes per fer les accions que estimi pertinents com a
accions de control d’aquest govern. Però permeti’m que digui
que crec que és injust, i injust especialment per a persones,
funcionaris, empleats o directius, que realitzen la seva feina en
el servei de contractació de GESMA i a la conselleria, que estic
convençut que posen tot el seu esment i la seva capacitat per fer
el seu treball de la millor manera possible. 
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A mi em correspon assumir els seus plantejaments, els seus
raonaments, i per tant així com jo li he dit, i ja li vàrem dir
l’altre dia que reconeixíem que ens havíem equivocat a l’hora
de fer la resposta per escrit, crec que en aquest moment s’està
intentant magnificar tot aquest procediment, però evidentment
nosaltres atendrem aquests dubtes que vostè planteja i per tant
haurem de tornar revisar tot aquest expedient. Vostè ha tengut
accés a una àmplia documentació, si no vaig equivocat se li han
lliurat 39 documents d’aquesta tramitació, i per tant no ha estat
ànim ni d’aquest conseller ni de la seva conselleria ser poc
transparent, sinó que no tenim cap problema per fer-ho amb
llum i amb tota la claredat que sigui possible. Pot estar ben
segur que a GESMA estam treballant, estan canviant moltes
coses, i que evidentment entre altres coses estam treballant
perquè els tècnics que es dediquen a qüestions com aquestes
ampliïn els seus coneixements per fer la feina d’una manera
molt més clara.

Jo torn dir, i em correspon reafirmar-me en les paraules que
he dit a l’anterior intervenció, en el sentit que després de la seva
denúncia els serveis de GESMA i de la Conselleria de Salut han
tornat revisar l’expedient, en fan una interpretació que pensen
que està ajustada a dret, que l’empresa que en un moment
determinat va demanar revisió de l’expedient ha deixat passar
els dos mesos que tenia per presentar un recurs contenciós
administratiu, i evidentment nosaltres tenim una obligació, i és
de ser rigorosos a l’hora de gestionar. 

Pot estar ben tranquil que a l’hora de cercar explicacions i
justificacions a una actuació que jo pens que és correcta trobarà
aquest conseller. Si hem de rectificar, ho farem; si hem de
prendre qualque decisió, també ho farem. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs.

III. Moció RGE núm. 6636/09, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb l'enfonsament del vaixell Don Pedro a aigües
d'Eivissa, derivada del debat de la interpelAlació RGE núm.
4580/09.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat i a la votació de la moció RGE núm.
6636/09, presentada pel Grup Parlamentari Popular i relativa a
política del Govern en relació amb l’enfonsament del vaixell
Don Pedro a aigües d’Eivissa, i és derivada del debat de la
interpelAlació 4580/09. 

Pel Grup Parlamentari Popular intervé el seu portaveu Sr.
Jerez per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
en primer lloc vull agrair la presència avui en aquesta cambra de
la consellera Maria Ángeles Leciñena, que evidentment és aquí
per escoltar un debat força interessant en el qual la seva
conselleria ha estat i està implicada. Per tant des del Grup
Parlamentari Popular agraïm la seva presència per escoltar
aquest debat que tan i tan interessa.

El Grup Parlamentari Popular pren la paraula per presentar
el contingut de la moció que ha generat la interpelAlació que va
tenir lloc en aquesta mateixa cambra fa aproximadament dues
setmanes. Es tracta d’una iniciativa que clarament té una doble
motivació: en primer lloc, posar de manifest les causes per les
quals s’ha decidit abandonar el buc Don Pedro al fons marí, les
conseqüències que comporta el seu abandonament, i la
necessitat del seu immediat reflotament; i, en segon lloc -la
doble motivació-, es tracta d’arbitrar mesures econòmiques que
siguin destinades a compensar les pèrdues que els petits
empresaris, aquelles economies més febles, tingueren com a
conseqüència del vessament del carburant.

Respecte al primer punt, des del Grup Parlamentari Popular
podem clarament concloure, i ho deim sense cap tipus de
problema, que l’abandonament del vaixell al fons marí es deu
principalment a motius econòmics i no a motius d’altre tipus.
Aquest raonament es justifica per ell tot sol, hi ha prou
arguments que així ho indiquen. En primer lloc, la
desinteressada actitud de l’Administració a demanar un estudi
econòmic; no tenim un estudi econòmic que ens permeti tenir
coneixement del cost efectiu d’un possible reflotament,
circumstància per a nosaltres ben sospitosa. I, en segon lloc,
perquè a l’estudi confeccionat pel Ministeri de Foment s’hi
afegeixen directament com a inconvenients de reflotament les
circumstàncies econòmiques; més clar, impossible. És a dir, el
cost efectiu del reflotament és un impediment per treure el
vaixell de la mar, costos que, insistesc, haurien de ser satisfets
per la mateixa companyia d’assegurances, que sembla que seria
en aquest pas la principal beneficiada de tot aquest procés amb
el consentiment i amb la complicitat de la mateixa
administració.

I el que jo dic no és que ho digui jo només, no és que només
sigui el Partit Popular o el Grup Parlamentari Popular el que
digui això, sinó que aquesta precisa afirmació ha estat posada de
manifest per reconegut activistes de la causa que pertanyen a
reconeguts grups ecologistes, als quals ja vaig fer referència fa
dues setmanes. Si és necessari recordar-los de qui parl, ho faré.

Però des del Partit Popular la intencionalitat està ben clara:
no abordar la part econòmica perquè no resulta políticament
solvent. Han triat la solució més fàcil, abandonar el vaixell, un
vaixell de tantes tones, al fons de l’aigua, com dic una solució
ben beneficiosa per a la companyia d’assegurances, ben
beneficiosa per a la mateixa companyia naviliera, ben
beneficiosa per a totes aquestes empreses. O no? Sí. 
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Per tant en primer lloc jo reclam un estudi econòmic. Jo crec
que és necessari saber quin és el cost efectiu del reflotament del
vaixell. No ho sabem, no ho hem pogut saber i en aquest pas
crec que no ho coneixerem. Per tant crec que és interessant
saber què ens costaria reflotar aquest vaixell i treure’l del fons
marí allà on és situat.

En segon lloc la intenció és que sigui el mateix parlament -el
segon punt- el que posi de manifest el que diu l’informe
encarregat al Ministeri de Foment, però també allò que aquest
precís informe ignora, és a dir, que el buc es troba a 30, 40
metres del parc natural de Ses Salines, que hi està, a 30 o 40
metres, però que també es troba dins el mateix parc..., si bé no
està dins el mateix parc sí que ocupa part de la reserva marina.
Per tant crec que el Parlament en aquest sentit també hauria de
fer menció o constatar aquest precís fet que no constata
l’informe encarregat.

El tercer punt no és més que una conseqüència lògica dels
altres dos punts: si es deixa al fons marí per una qüestió
purament econòmica i a més hi ha potencial risc, per petit que
sigui, que sigui susceptible de provocar contaminació al parc
natural, tot indica que el més intelAligent és la retirada del
vaixell. Per tant nosaltres en el tercer punt demanam la retirada
del vaixell del fons marí. I deim això per una qüestió de
coherència, és a dir, nosaltres, juntament amb la resta de grups
polítics amb representació en el Consell d’Eivissa, vàrem
aprovar una moció per unanimitat en el sentit de reflotar
precisament aquest vaixell; no ho dic per dir, sinó que ho dic per
una qüestió d’absoluta coherència i per una qüestió lògica,
lògica, vists els dos punts anteriors.

Respecte al quart i al cinquè punt, es tracta bàsicament...,
vostès poden veure que són mesures destinades a compensar
econòmicament els titulars de les concessions demanials a les
àrees afectades per l’abocament de residus procedents del buc
Don Pedro mitjançant la compensació dels imports que varen
satisfer, precisament la temporada 2007, en relació als imports
que aquesta temporada han de pagar. Pensem que l’any 2007,
l’11 de juliol, es va provocar l’enfonsament, i des d’aquell dia,
des de l’11 de juliol, molts dels concessionaris de les platges
varen veure com començava a acabar la seva temporada, veien
com ja pràcticament no tenien possibilitat d’ingressar cap diner
precisament per aquesta qüestió. Per tant crec que és
absolutament de justícia i perfectament necessari compensar
aquesta falta d’ingressos, aquest lucre que no han rebut
precisament per una qüestió accidental com és l’enfonsament
del buc Don Pedro. L’únic que es demana és que es compensi
el que varen pagar aquella temporada, el 2007, respecte del que
han de pagar aquesta temporada, que és el 2009.

I el següent punt va destinat a compensar també
econòmicament totes aquelles petites i mitjanes empreses que,
havent reclamat la corresponent indemnització, també han patit
pèrdues com a conseqüència del descens d’ingressos provocat
evidentment per l’abocament de combustible a les platges on es
localitzen els seus establiments. Aquesta mesura demana que es
compensin amb una bonificació fiscal aquells establiments amb
l’impost de societats, si són persones jurídiques, i amb l’impost
de la renda, si són persones físiques.

Senyores i senyors diputats, s’ha de tenir en compte tot el
període de temps que ha transcorregut des que aquest accident
es va produir fins al dia d’avui. Ja pràcticament prompte seran
dos anys, dos anys sense que els afectats hagin rebut una
resposta econòmica, dos anys sense que aquests afectats hagin
estat compensats de cap manera. És cert, i vostès m’ho diran
segurament quan pugin a aquesta tribuna, que hi ha un
procediment judicial en marxa, és cert, però jo crec que davant
accidents com aquest crec que la mateixa administració hauria
de ser molt més zelosa en la defensa dels interessos dels afectats
i principalment els interessos econòmics, i no ho dic per
qualsevol cosa, ho dic perquè hi ha hagut altres casos, i vostès
estic absolutament convençut que els tenen en ment, on s’han
produït danys i mals, molts d’afectats, i l’Administració ha
actuat amb celeritat, fent-se creditora d’aquests mals, essent els
mateixos afectats els que han cedit els drets per llavors ser
compensats, i aquesta és, en definitiva, la intencionalitat
d’aquesta proposta, d’aquesta moció, que sigui l’Administració
la que compensi econòmicament aquells afectats i que els
mateixos afectats cedeixin els seus drets perquè sigui
l’Administració la que després, ja sigui davant la companyia
d’assegurances o ja sigui davant la mateixa companyia
naviliera, reclami totes aquelles compensacions que hagi
avançat a aquells afectats per l’abocament del vaixell Don
Pedro. 

Aquesta és bàsicament la finalitat d’aquesta moció. Com dic
té dos motius; un, com he dit, és evident, el reflotament del
vaixell perquè així consideram que s’ha de fer; en segon lloc,
una compensació als afectats per aquest vessament, que
evidentment n’hi ha molts i encara després de dos anys no han
trobat una resposta a les seves peticions.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Suárez per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Jerez, a la interpelAlació de fa 15 dies nosaltres ja
vàrem expressar quina era la posició d’Eivissa pel Canvi en
relació a la gestió que des del Govern es va fer de l’enfonsament
del Don Pedro, tant en el moment del sinistre com des de llavors
fins ara. 

Nosaltres vàrem expressar que respectàvem la decisió presa
pel Ministeri de Foment de deixar el vaixell enfonsat perquè era
una decisió que estava avalada tècnicament, i explicàrem també
què demanàvem al Govern en aquell moment. Li demanàvem
bàsicament tres coses: l’exigència d’informació puntual al
Ministeri de Foment en relació al Pla de gestió i seguiment del
Don Pedro, i la coordinació entre ministeri, govern i consell
insular; recordam que aquest pla ha d’incloure la salvaguarda de
la zona d’ubicació del derelicte, el control, la revisió de la seva
estructura i el control del mitjà marí que l’envolta. En segon lloc
demanàvem mantenir les tasques periòdiques de control de la
contaminació desenvolupades per la Conselleria de Medi
Ambient, especialment a l’àmbit del parc natural, i també
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reclamàvem o demanàvem la reclamació de les despeses fetes
pel Govern en relació al procés judicial pendent.

Dit això passam ara a fixar la posició respecte a la moció
que s’acaba de presentar de sis punts. 

En relació al primer punt, Sr. Jerez, li podem dir que no
votarem a favor; no votarem a favor perquè no hi estam d’acord.
La veritat és que el seu argument que els motius són
principalment econòmics i que això se sosté per si mateix, és un
argument jo diria de molt poc pes. Sr. Jerez, vostè va demanar
l’informe del Ministeri de Foment que argumentava la decisió
de deixar el Don Pedro enfonsat, supòs que és el mateix informe
que tinc jo, supòs que vostè no en té un altre, i si és aquest
mateix informe que tinc aquí el que passa és que entenem coses
diferents del que diu l’informe. Jo crec que el que diu l’informe
és molt clar, i el que vostè fa és una interpretació del que voldria
que digués aquest informe, que no és cert. Dic això perquè li
recordo que les conclusions dels informes tècnics, almenys els
que tinc jo, tant de l’Institut Oceanogràfic com de l’empresa
noruega, afirmen, i llegeixo textualment, que “l’alternativa de
deixar el vaixell en el fons és la millor estratègia sempre que hi
hagi un pla de gestió”, pla de gestió que per cert està anunciat
i pressupostat. I s’arriba a aquesta conclusió després d’estudiar
les dues possibilitats: la possibilitat de deixar-lo al fons de la
mar i la possibilitat d’extreure el derelicte.

Parlant de mitjans econòmics no podem deixar d’esmentar
que ni des del govern autonòmic ni des de l’Estat no s’han
escatimat els mitjans econòmics ni a l’hora de fer front a
l’accident ni a l’hora d’elaborar els estudis, els informes
pertinents, ni en el pressupost del Pla de gestió de futur, cost
que nosaltres, com ja hem expressat, esperam que es reclamarà
via judicial a l’empresa responsable del sinistre, Iscomar, o a la
seva asseguradora. Sr. Jerez, a hores d’ara no hi ha cap informe
que indiqui que l’opció de reflotar el Don Pedro sigui més
encertada que la que s’ha pres. Entenem que el pla de gestió el
que haurà de fer -i així ho recull perfectament- el que haurà de
fer és valorar en cada moment si aquesta decisió, que és
encertada en aquest moment, ho continuarà essent en el futur. 

Passant al segon punt, tampoc no el votarem a favor. Miri,
és cert, i ho diu l’informe també, vostè potser no ho ha llegit, és
cert que el Don Pedro està molt pròxim al parc natural de Ses
Salines, però d’això a concloure que aquest es troba, el parc
natural, amenaçat hi ha una passa qualitativa que inclou una
valoració que no està argumentada. Jo li diria que és gairebé una
argumentació volitiva o una valoració volitiva i a més afegiria
que perillosa. M’explic. En primer lloc vostè sembla ignorar que
el vaixell Don Pedro va ser sotmès a un procés de
descontaminació després del seu enfonsament; això també està
a l’informe que supòs que compartim, per tant dir que això és
una amenaça després que s’ha produït aquest procés de
descontaminació ens sembla com a mínim agosarat. En segon
lloc la Conselleria de Medi Ambient -i ho vàrem parlar l’altre
dia- ha estat fent controls periòdics a diferents zones del parc
natural. Els informes aportats pel Centre d’Estudis Avançats de
Blanes, per la UIB, per la Direcció General de Litoral i per la
mateixa direcció del parc natural apunten que afortunadament,
i dic afortunadament perquè sembla que a vostè a vegades li
agradaria que fos en un altre sentit, no hi ha indicis de
contaminació. És cert que aquesta proximitat al parc natural ens
preocupa, i preocupa també al Govern, i això explica, nosaltres

ho hem demanat també a la conselleria, el compromís de la
conselleria per mantenir les tasques de seguiment de
contaminació. 

En tercer lloc, el Pla de gestió del ministeri, un pla de gestió
que ha estat encarregat crec que a una institució prou solvent,
com és l’Institut Espanyol d’Oceanografia que s’encarregarà de
fer un seguiment de corrents marins, sedimentació, presència
d’elements contaminants i possibles alteracions de flora i de
fauna de l’entorn del parc natural. I en quart lloc, ja que sembla
que vostè no té cap fonament tècnic i continua defensant el
reflotament del vaixell, jo simplement li diria que valori per un
moment les conseqüències que sobre el parc natural tindrien els
tres possibles sistemes d’extracció que s’han plantejat per al
vaixell, l’arrossegament, el trossejat i el perill de partició. Per
tant, Sr. Jerez, li demanam responsabilitat en les seves
afirmacions i trobam que és molt desafortunat fer alarmisme
d’una situació que compta amb els mecanismes per estar
controlada. Com a anècdota, si hem de parlar d’amenaces del
parc natural, jo em referiria al projecte que tenien vostès
d’urbanitzar Ses Salines del parc natural. Afortunadament això
va ser fa molts d’anys i ja s’ha passat.

Pel que fa al tercer punt, com vostè molt bé sap, i torn als
arguments del primer punt, el Govern de les Illes Balears no té
competències en aquest tema i ha expressat que la seva decisió
passa per respectar la decisió de qui sí les té, el Govern de
l’Estat. D’altra banda i respecte del Govern de l’Estat, torn a
reiterar el mateix que ja hem afirmat, és una decisió avalada
tècnicament i científicament, respecte de la qual no tenim raons
argumentades per oposar-nos i, Sr. Jerez, nosaltres, Eivissa pel
Canvi al Consell d’Eivissa també es va mostrar a favor que es
reflotés en un primer moment el vaixell. Ara que tenim un
estudi que tècnicament ens diu que el millor és deixar-lo allà on
és i no tenim altres arguments per oposar-nos, el que feim és
respectar aquesta decisió del Govern central. A nosaltres ens
preocupen els arguments, ens preocupa tenir raons
fonamentades. A vostè sembla que no.

I ja passam als darrers tres punts. Respecte de les qüestions
econòmiques, jo crec que és important recordar també que ni el
Govern de l’Estat, ni el Govern de les Illes Balears són
responsables d’aquest pagament, i jo afegiria que tampoc el
consell insular, perquè vostè avui sembla que s’ha oblidat del
consell insular, però l’altre dia va carregar molt fort en contra
d’aquesta institució. Afirmacions que eren prou improcedents
i afirmacions que jo li voldria rebatre en un sentit. El consell
insular, tot i no tenir cap competència en aquest problema, va
crear un punt d’assistència jurídica el juliol del 2007 i ho va fer
per tractar d’ajudar els afectats en la tramitació de les seves
reclamacions. A més, es va personar en la causa penal que
s’havia obert. Per tant, el consell insular fins i tot va anar més
enllà del que era el seu àmbit competencial.
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Però bé, la part econòmica, la qüestió d’aquests pagaments
està ara mateix en un procés judicial. Un procés que
probablement acabarà en responsabilitats de l’empresa o
subsidiàriament de l’asseguradora per fer-se càrrec d’aquests
pagaments. Nosaltres pensam que els sistemes de compensació
que vostès plantegen, tant pel que fa als titulars de concessions
demanials, com les que fan referència a les petites i mitjanes
empreses són o bé tècnicament i jurídicament inviables, com
seria el cas del punt 4 i del punt 6, o en qualsevol cas no són
possibilitats adients, no són els mecanismes adients.
Simplement com exemple i referint-nos a les concessions
demanials, algunes de les platges afectades fins i tot avui en dia,
ni l’any passat les mateixes concessionàries han repetit aquesta
concessió. De fet, han quedat desertes diverses d’aquestes
concessions en alguna de les platges del municipi d’Eivissa i a
més a més, està implicant una administració que vostè aquí ni
l’esmenta i que són els ajuntaments, que són els encarregats de
fer aquestes concessions. Simplement ho comento a títol
anecdòtic. 

En resum, Sr. Jerez, no votarem a favor de la seva moció,
tenim la impressió i ho deim sincerament i la vàrem tenir l’altre
dia a la interpelAlació, que en comptes d’intentar fer costat a les
institucions en aquest esdeveniment, aquest desastre i en
comptes de fer una moció en sentit constructiu, simplement ha
optat per la via fàcil d’una demagògia que a més està
escassament argumentada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, Sr. Barceló, té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Faré la intervenció des de l’escó.
En relació a aquesta moció sobre l’enfonsament del Don Pedro,
i en relació al primer punt, jo no compartesc l’opinió del
portaveu del Partit Popular i queda reflectida a més en el primer
punt, quant al fet que els motius per deixar enfonsat el buc Don
Pedro són bàsicament econòmics. Jo diria que a l’informe que
estam manejant tots i al qual s’ha fet referència en moltes
ocasions, hi ha tot una sèrie de qüestions de caràcter
mediambiental que també s’han de tenir en compte; d’acord,
insistesc, amb aquests informes tècnics del Ministeri de Foment,
es parla concretament que l’acció de reflotament també té
importants riscos de contaminació, i també es parla de l’impacte
que suposaria tant l’ancoratge de les plataformes com dels
fondeigs necessaris per extreure el buc. Per tant crec que
aquestes qüestions no poden ser deixades de tenir en compte i
no parlar únicament i exclusivament dels temes econòmics.

De fet, com deia bé el portaveu del Partit Popular, no hi ha
una avaluació del cost d’extracció del buc per part de cap
organisme, tot i que també podríem interpretar que es tractaria
d’una quantitat important; això crec que tots ho veim sense ser
experts, jo crec que sí m’atreviria a dir que serien molts de
doblers. En tot cas sembla que s’ha descartat aquesta opció per
qüestions diverses, entre elles sobretot les mediambientals, com
deia, i entenem que si estudis haguessin avalat precisament
aquesta extracció s’hauria d’haver fet independentment del cost;

insistesc, independentment del cost. Si els informes tècnics ens
haguessin dit que el vaixell no pot quedar enfonsat i s’ha
d’extreure, aleshores és evident que s’hauria d’haver fet l’estudi
econòmic per saber de què estàvem parlant, però s’hauria
d’haver tret independentment del cost. Per tant en tot cas el que
hem de fer, com han dit els companys d’Eivissa pel Canvi,
nosaltres mantenim la mateixa postura, és respectar aquesta
decisió. Probablement l’extracció d’entrada hagués estat
preferible però les circumstàncies ho desaconsellen.

Quant al punt segon, s’ha de tenir en compte que els estudis
parlen d’una contaminació duita a terme d’una manera molt
acurada. Vostès parlen d’una amenaça, quan els informes ens
avalen que la descontaminació s’ha fet d’una manera molt
acurada, com deia, molt a fons, i per tant no sabem si el
missatge de seguir parlant ara d’una amenaça és un bon
missatge, sobretot de cara al turisme. Crec que si realment hi ha
una amenaça els informes haguessin anat per una altra línia,
però no són aquestes les informacions que nosaltres tenim i que
crec que vostès comparteixen. Per tant crec que aquest missatge
alarmista que pretenen donar avui no és el missatge adequat i
sobretot no és cert. Així i tot és evident que hem d’instar a
continuar tant les tasques de neteja com les de vigilància
continuada de l’estat del vaixell per evitar sorpreses. Ens
adherim per tant a les propostes que es feien des d’Eivissa pel
Canvi de fer aquesta informació del pla de seguiment, de la
coordinació d’administració i del control continuat de la
descontaminació.

Quant al tercer punt ja he esmentat que consideraríem
adequat haver plantejat el reflotament en el seu moment, però
la decisió de no reflotar-lo compta amb els avals científics
suficients com per respectar la decisió que finalment s’ha pres
per l’Administració estatal.

Quant al tema de la proposta de compensació econòmica als
titulars de les concessions de domini públic de la zona, hi veim
molts d’entrebancs, tant legals com pràctics, per dur-la a terme.
Crec que la portaveu d’Eivissa pel Canvi ja ha donat prou
arguments en aquest sentit i no hi insistiré, m’adheresc a aquests
arguments que ha donat, i igualment pel que fa a la bonificació
de l’impost de societats i de l’IRPF.

Per tots els motius expressats el Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds votarà en contra de la moció
presentada pel Partit Popular. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel 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, vull
recordar que jo no tenc res en contra de llegir els discursos; el
que no admet és que es faci una crítica de llegir un discurs per
part avui del proposant i avui ve i ho llegeix. Miri, jo no sé si
està bé o malament, però, el Parlament, mir d’usar-lo des de
l’oratòria clàssica i tal. Per tant qui ve aquí a llegir discursos és
vostè.

(Intervenció inaudible)

D’acord.

(Remor de veus)

Calma! Jo només som objectiu, constat. Vostè feia
recriminacions i jo avui, al cap d’una setmana, li record com ha
actuat vostè parlamentàriament aquí.

Segon. Jo pens que hi ha una cosa que li votaríem que sí,
que és que a la fi el Grup Popular ha reconegut expressament
que el buc està fora de la reserva de Ses Salines. Quants de
titulars de diaris locals van omplir vostès dient i jurant i
perjurant que estava dins la reserva natural de Ses Salines?! Els
agraesc la rectificació pública que han fet; en seu parlamentària,
la primera institució, el Partit Popular per primera vegada ha
reconegut que el buc, el que tothom sabia, està enfonsat fora de
la reserva natural de Ses Salines, però contamina que algo
queda.

(Més remor de veus)

Contamina. 

(Algunes rialles i més remor de veus)

Bé, entrarem ja en una altra part. És el tema de..., hi ha dos
aspectes importants a analitzar dins les cinc propostes que
vostès fan, un econòmic i l’altre mediambiental, i englobant-ho
així els contestaré d’una forma global.

Vostès diuen que bàsicament és per raons econòmiques. No,
és per raons mediambientals i econòmiques, les quals s’han
decidit a partir d’uns informes no..., s’ha pres una resolució. Jo
els vull dir una cosa, Sr. Jerez i Partit Popular, perquè no en
tenguin dubtes: més estudis dels que s’han realitzat, o amb la
fiabilitat i la credibilitat científica, bastant difícil; a no ser que
vostès busquin un informe a la carta jo crec que s’ha fet
l’exercici més clar, demanar a dos ens científicament reconeguts
que facin un informe, i per tant si volen el que han de fer és
demanar en seu parlamentària, al Congrés de Diputats mateix,
poden demanar perfectament aquest informe i fer una valoració.
I aquest informe, segons diuen i estic convençut que és així, ho
fonamenta principalment en una raó de caràcter mediambiental
i en una raó també, diu, de l’alt cost econòmic. Si tenc temps
llavors ho esbossaré.

Però, clar, parlant de la raó de caràcter mediambiental, i que
està a la perifèria de la reserva de Ses Salines, dóna per fer una
simple afirmació categòrica o també dóna bastant de joc
parlamentari. Que vostès em venguin a parlar de la perifèria de
la reserva de Ses Salines, que crec que és un principi que s’ha
de tenir en consideració quan vostès defensen un port esportiu
en Es Viver, al costat de la zona limítrofa de la zona de Ses
Salines; actuació al final de la platja d’En Bossa, límit terrestre
amb la reserva de Ses Salines; actuacions dins la reserva de Ses
Salines...; i ara vénen aquí a parlar-nos de la zona limítrofa.
Tenen..., miri, haguessin pogut tenir una opció: plantejar, en
termes positius, plantejar fer una àrea perimètrica i diguin què
és el que no volen que es faci allí, i a vostès els sortirien els
colors. Per tant jo pens que s’ha de veure el fet que estigui dins
l’àrea perimètrica o a la banda de fora com un fet més. Però el
que em sona estrany és que vostès a l’hora de fer un port
esportiu bàsicament o a poca més distància, que hi és, és a dir,
de la reserva de Ses Salines però està dins el que és la badia de
la ciutat d’Eivissa, vostès allí plantejaven una actuació per fer
un port esportiu, i no diuen res, i allí s’enfonsa un vaixell amb
molt menys impacte i just pareix que hi ha un desastre
econòmic, un desastre mediambiental. 

Idò jo pens que aquestes són les contradiccions que la
ciutadania no entén. Crec que allò important és mantenir una
lògica i entendre que realment l’actuació per la qual es decideix
una descontaminació total de l’embarcació és per una qüestió
mediambiental, perquè no faré una dissertació realment de
l’esforç i els riscos mediambientals que pot suposar muntar una
estructura per desmantellar aquest vaixell i treure’l. Perquè li
vull dir una cosa: que si hi hagués hagut un informe que digués
que això s’agafa així, amb una mà, és a dir, amb el mecanisme
que..., i fos tan fàcil i es treu, probablement aquí hi hauria una
resolució unànime, però la veritat és molt més complexa que
aquesta, i això és el que ens ha fet aportar de dir que
descontaminat està millor allí on està.

I tampoc no s’ha de perdre una altra qüestió que jo crec que
és força important, que avui ja no n’hem parlat. L’altre dia
parlàvem molt del busseig, pareixia que implícitament el Partit
Popular avui ens duria aquí que es prohibís el busseig, però vull
felicitar al portaveu Sr. Jerez perquè segur que ha fet una
prospecció de saber en el fang on s’havia ficat, i ha tengut
l’habilitat política avui de no parlar de fondeig, perdó, de no
parlar del tema del busseig. Però jo també li vull recordar, i és
una posició en termes polítics, després vendrà la resolució
administrativa que correspongui, però s’ha de deixar fer feina a
les institucions, a qui correspongui, i si és possible i no produeix
un risc ni a la navegació portuària ni als que realitzen la
pràctica, benvinguda sigui una regulació que pugui permetre
amb garanties suficient el busseig en aquella zona com es
practica a altres llocs. Però la gent no va entendre això de les
seves paraules la setmana passada, i prou embull va armar entre
els esportistes de la mar. Per tant el felicit perquè ha sabut
retirar el que era un punt que vostè segur que anava a incorporar
a aquesta moció, a aquesta proposició. I per acabar li vull dir...

(Intervenció inaudible)



2776 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 60 / 7 d'abril del 2009 

 

...li vull dir una cosa. Pens que els polítics o les formacions
polítiques que agafen credibilitat davant la ciutadania són els
que fan plantejaments coherents davant una situació que hi ha,
i vostès no ho han realitzat. 

I li diré ja per acabar la qüestió econòmica. La qüestió
econòmica és molt senzilla: vostè ve aquí a dir que no es fa res.
Miri, el Consell d’Eivissa, el Sr. Xico Tarrés -no importa que
demani la paraula per alAlusions, Sr. Tarrés- va fer el que va ser
un servei que ha funcionat molt bé d’assistència jurídica a totes
les empreses i els ciutadans afectats pel tema del Don Pedro. Es
van fer tots els expedients, es van posar a disposició de
l’Administració de Justícia i ja li puc dir, perquè m’he molestat
a saber la quantia, que ascendeix aproximadament a 1,5 milions
d’euros. Però això té una qüestió que és molt important i que
s’ha d’estar a l’espera d’un resultat electoral -perdó, hi he
caigut-, d’un resultat judicial; per què?, perquè fonamentalment
totes les reclamacions de les empreses són reclamacions del que
els advocats deim el lucro cesante, d’acord?, i per tant la
determinació de la quantia és molt complicada i només es pot
determinar per l’òrgan competent, que no ha de ser el Govern
sinó que han de ser els tribunals de justícia.

I li podria dir que comparativament vostès també haurien de
veure l’exemple. Li parlaré del Prestige, però no es preocupi,
aqueixa vegada no serà per criticar una actuació, no sé si va ser
de la part final de n’Aznar o de quan va entrar en Govern de
Zapatero; però a què, amb les indemnitzacions que es van
produir, el que es va fer és donar assessorament i estar en un
judici molt llarg i molt costós a Estats Units, sortiran les
reclamacions que surtin i es produiran les indemnitzacions. El
que em pareix és que no es pot fer un ús, com vostès també han
fet amb la qüestió dels doblers, de dir que hi ha una pobre gent
que ..., no, hi ha una reclamació, algunes pareixen ser una mica
exagerades i per tant s’ha d’estar a l’espera del que determinin
els tribunals de justícia.

I per tant, pens que tant el Govern de les Illes Balears, a
través de la Conselleria d’Interior com de la Conselleria de
Medi Ambient, com el Consell d’Eivissa, han fet les feines, i
m’atreviria a dir que relativament bastant bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Jerez, vol fer ús de la paraula?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo estic bastant sorprès, jo venc
aquí a defensar la meva moció i llavors pugen vostès aquí i
parlen del que volen excepte de la meva moció. En fi, jo els ho
respect, però en qualsevol cas, m’agradaria que es limitassin a
parlar de la meva moció, perquè és d’això del que es tracta i no
d’una altra cosa.

Bé, hi ha unes qüestions que jo no les discuteix, Sra. Suárez,
el Pla de gestió; en fi, jo vaig interpelAlar el conseller, que fos
gelós i ambiciós amb el pla de gestió, això no es discuteix i
vostè això no m’ho pot discutir, no m’ho pot discutir, perquè si
m’ho discuteix, vostè o no va ser aquí la setmana passada o si
hi era no es assabentar de res, i li dic així directament, no es va
assabentar del que jo li proposava.

Tots els que han pujat aquí damunt, pareix que els falta la
memòria i no la volen recuperar; clar, ningú no se’n recorda
d’una moció aprovada en el Ple del consell insular per
unanimitat, ningú no se’n vol recordar, no interessa, avui no
interessa. Avui no interessa assenyalar el que deia aquella
disposició en el consell insular, ...

(Petit aldarull a la sala)

deia i es demanava escrupolosament el reflotament del
vaixell Don Pedro, avui vostès maldament o hagin votat, vostès
avui no ho defensen. I a més, a l’exposició d’aquella proposta,
precisament del Partit Popular, el que es deia era, i vostès també
ho varen suportar amb el seu vot, era que el vaixell sí que era
una potencial i expectant amenaça per al parc natural de Ses
Salines. Avui ja no ho és, avui ja no ho és, a vostès avui ja no
els interessa mantenir aquest argument, no els interessa, per
tant, per què ho varen fer, per què ho varen votar, per què no
mantenen els mateixos arguments? Jo els mantenc, jo els
mantenc perquè en aquest sentit els puc dir que jo som coherent.

I Sra. Marián, no em val, no em val que vostè em digui que
no es tenen competències; no, miri, Sra. Marián, si es volen
tenir competències en tenen i si no se’n volen tenir no se’n
tenen; aquí el que fa falta és voluntat política, res més, res més
que això. I avui vostè ha demostrat aquí damunt que no té
voluntat política respecte de l’enfonsament de res, però de res,
ni d’una cosa ni de l’altra, de res, simplement té voluntat de
combatre tot el que vengui proposat pels bancs del Partit
Popular que són precisament a la meva dreta. D’acord?

Sr. Costa, vostè m’ho posa cada dia més fàcil, vostè m’ho
posa sempre moltíssim fàcil i aquí ho ha fet una vegada més;
evidentment, jo no he plantejat el tema del busseig a la meva
moció, no ho he plantejat, crec que no era adient plantejar-ho,
però no perquè jo hagués incorregut en un error fa dues
setmanes, no, jo el que vaig dir i vaig reiterar, i en el que vaig
apelAlar al conseller va ser a fer efectivament el que deia
l’informe. No sé per què li molesta tant a vostè això. Jo li vaig
dir que o bé regulàs el busseig -vostè no em va escoltar- o bé
que prohibís el busseig, però perquè això era el que deia
l’informe, jo no li vaig reclamar que ho prohibís, no ho vaig fer,
per tant o no em va sentir o no hi era vostè.

I miri, respecte de les indemnitzacions, que em diuen que no
hi ha arguments sòlids, jurídics per dur a terme aquesta
compensació als afectats; mentida, això és mentida, això no és
veritat, jo n’hi donaré mil d’exemples, però me’n basta un i
vostè me l’ha tret: el Prestige. Ja em va bé, veu què bé m’ho
posa vostè Sr. Costa? Veu què fàcil m’ho posa vostè? Miri,
agafi, quan acabi aquesta sessió se’n vagi a internet i teclegi:
Real Decreto Ley 4/2003, de 20 de junio, sobre actuaciones
para el abono de indemnizaciones en relación con los daños
ocasionados por el accidente del buque Prestige; això, aquest
reial decret, això és una forma d’actuar d’un govern i aquest
govern és el Partit Popular, Sr. Costa, sí senyor, eh, sí senyor.

(Aldarull a la sala i remor de veus)
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I deia, i deia precisament el que vostès avui han tirat per
terra, deia: “Teniendo en cuenta el tiempo que puede
transcurrir -que és el cas- los perjudicados no han percibido
los derechos indemnizatorios que ostentan las medidas de que
se trata tienen como finalidad facilitar a quienes han
experimentado daños como consecuencia del accidente del
Prestige, indistintamente sean personas físicas o sean personas
privadas o públicas. La reparación más inmediata posible de
los referidos daños mediante el anticipo de las
indemnizaciones, subrogándose el Estado como consecuencia
del pago anticipado de las indemnizaciones en los derechos de
los perjudicados”. Això és el que avui veníem a fer aquí, estar
devora els afectats per mor de l’abocament del buc Don Pedro
i no estar, Sr. Costa, devora els interessos econòmics de
l’asseguradora o la companyia naviliera.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. I passarem a la votació de la
moció.

Passam a votar, votam.

Resultat de la votació: a favor, 29; en contra, 30. Per tant,
queda rebutjada.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 5971/08,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a ús
terapèutic del cànnabis.

I passam al següent punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Proposició no de llei, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a l’ús terapèutic del cànnabis.

Per defensar aquesta proposició la Sra. Rado té la paraula.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. No és la primera vegada que el Grup Socialista du a
aquest Parlament una proposició no de llei en el sentit de
possibilitar que els malalts que ho necessitin puguin accedir al
cànnabis o derivats per tal de palAliar els símptomes de
determinades patologies. Efectivament, ja en el Ple de dia 22 de
maig de l’any 2001 es va aprovar una iniciativa que instava el
Govern de l’Estat en aquell moment a autoritzar l’ús terapèutic
del cànnabis. Aquella iniciativa, qualcuns de vostès potser ho
recordin, va ser defensada per la Sra. Armengol, i també hem de
recordar que va ser aprovada per tots els grups de la cambra.
Dissortadament aquesta unanimitat en l’aprovació no va fer
efectes, el Govern de Madrid en aquell moment, governat pel
Sr. Aznar, no va fer cap moviment en el sentit que se li
demanava des d’aquest Parlament.

Però senyores diputades i senyors diputats, els temps han
canviat i avui aquesta comunitat autònoma té competències en
sanitat, per tant no hem d’instar Madrid ni hem d’anar a cercar
altres qüestions, sinó que aquesta comunitat, que, com dèiem,
té competències en sanitat, pot prendre les decisions i les
iniciatives que cregui oportunes i per tant també les que siguin
aprovades per aquest Parlament, que no són altres, en aquest
cas, que donar resposta a una demanda social que hi ha damunt
el tema de poder accedir a aquests medicaments derivats del
cànnabis, sobretot per a dones afectades de càncer de mama, no
vull dir exclusivament, perquè d’altres patologies també han vist
bons resultats amb aquests tractaments.

El cànnabis, senyores i senyors diputats, és una substància
que durant pràcticament tot el segle XX ha estat dimonitzada,
diríem, però també és ver que és una substància que en les seves
distintes varietats ha estat utilitzada des de fa milers d’anys per
pràcticament totes les civilitzacions, fins i tot per la nostra
també. I precisament, com es poden imaginar, s’utilitzava
perquè es coneixien els seus efectes terapèutics en determinades
malalties. Fins al segle XIX el cànnabis va ser usat habitualment
en medicina, com a anticonvulsiu, analgèsic i ansiolític, no
obstant, a principis del segle XX i a causa de l’aparició de
productes sintètics alternatius i també a la pressió política i
social, relacionada evidentment amb l’ús recreatiu d’aquesta
substància, va fer que el 1924 el cànnabis fou declarat narcòtic.
També hem de dir que en aquesta declaració pareix que també
hi varen entrar determinats interessos de grans empreses
farmacèutiques. Però, en definitiva, a partir d’aleshores el
cànnabis va ser considerat una substància diguem-ne nociva.

 Però aquests darrers anys s’ha revifat la polèmica sobre la
utilitat terapèutica del cànnabis a causa, en part, a aquella
pressió social que havíem comentat, per pacients que han usat
aquesta substància de forma automedicada i han obtingut
millores en els seus símptomes. També, per altra banda, hi ha
hagut grups d’investigadors que han comprovat evidències
científiques i clíniques sobre les possibilitats del cànnabis i dels
seus components.

I encara que no fa referència específicament a la proposició
que duem avui, per a la informació dels diputats i diputades que
de vegades poden pensar que ja s’ha superat el tema del càncer,
vull dir, ho deia abans, que hi ha investigadors que treballen
damunt aquest tema, les possibilitats del cànnabis o de la
marihuana, una informació molt recent, els deia, de dia 4
d’aquest mes i a un estudi en el qual participa el Consell
Superior d’Investigacions Científiques i per tant creiem que un
organisme prou seriós, i els resultats han estat publicats al
Journal of Clínical Investigation, ha descobert que,
precisament, tractament amb cànnabis pot ajudar a determinats
tumors cerebrals, precisament els més comuns i agressius. Per
tant, crec que és important que es continuï estudiant aquests
efectes que pot tenir damunt diverses malalties aquesta
substància.
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L’any 2001, tant a Catalunya com a Balears, com hem dit
abans, així com també en el País Basc i a altres parlaments de
l’Estat espanyol, es varen aprovar iniciatives per tal que es
pogués accedir al cànnabis amb diferents formats, i l’any 2003,
la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya accepta
una proposició presentada pel Grup Socialista i defensada per
la diputada Mieras, a fi d’impulsar a l’àmbit de Catalunya un
projecte d’investigació sobre l’ús terapèutic del cànnabis i dels
seus derivats. Amb anterioritat, també, diferents països, com
poden ser França, Suïssa, Gran Bretanya, s’havien fet, s’estaven
fent i es fan encara en aquests moments estudis damunt aquesta
substància.

Però hem de mencionar que a l’any 2002 es va aprovar i
regularitzar l’ús del cànnabis a Canadà i a Holanda; mencionar
també que a Holanda s’ha aprovat la seva dispensació a
farmàcies; eren països que duien anys estudiant l’efectivitat
d’aquesta substància i una vegada comprovada l’han posada a
disposició de la ciutadania. Aquí, al nostre país, molt
recentment, el 2008, la sanitat pública de Catalunya va presentar
uns primers resultats d’uns estudis que varen començar el 2006;
s’havien dut a terme a pacients de diferents patologies i varen
ser tractats amb Sativex, que és la primera medicina creada a
Canadà, com els deia abans, a partir del cànnabis i que ha tengut
uns resultats altament positius.

Vull fer menció també que després de l’inici del programa
a Catalunya, en el qual hi han participat sis hospitals catalans,
altres hospitals de l’Estat espanyol han pogut accedir al
tractament per via de l’ús compassiu o medicació estrangera,
amb resultats també encoratjadors. Com dèiem els resultats han
estat positius, ja que en pacients tractats amb quimioteràpia i
que patien efectes secundaris de nàusees i vòmits, que solen ser
els més corrents en aquestes patologies, una tercera part dels
que patien nàusees no n’han patit, tampoc en cicles successius
de quimioteràpia, el 67% ha disminuït de forma significativa la
durada i la intensitat i el 21% no han patit vòmits en cicles
successius de quimioteràpia. I finalment, el 73% ha disminuït la
durada i la intensitat dels vòmits al final del tractament. Per tant,
crec que la valoració és patent de la millora que pot suposar.

També en altres pacients afectats d’altres malalties, no
específicament el càncer, han trobat una notable millora,
sobretot, vull posar per exemple, els afectats d’esclerosi
múltiple, sense que siguin els únics.

He de dir també, senyores i senyors diputats, que és cert que
hi ha molts d’analgèsics disponibles i són eficaços en la majoria
dels casos, no obstant hi ha una petita part de pacients que el
control del dolor no és satisfactori amb els analgèsics
disponibles i precisament és a aquestes persones a qui aniria
dirigida aquesta nova i, per altra banda, tan antiga substància.

No vull negar tampoc, perquè és una de les qüestions que
posen damunt la taula els detractors de què es puguin tractar
pacients amb aquesta substància, amb el Sativex concretament,
dels efectes secundaris. No vull negar que té efectes secundaris,
però, senyores i senyors diputats, quin preparat farmacèutic no
té efectes secundaris, jo els convit que mirin fins i tot qualsevol
prospecte, fins i tot innòcues aspirines i veuran vostès els
efectes secundaris que poden tenir. Per tant, evidentment, en
determinats pacients poden tenir efectes secundaris, però el
benefici creim que supera amb escreix aquests efectes.

Tampoc no vull negar que és necessari seguir investigant,
però creim que els resultats tenen base suficient perquè el
Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria de Salut,
posi en marxa els mecanismes necessaris per tal que els pacients
de la nostra comunitat puguin disposar d’aquest recurs
terapèutic que, com s’ha vist, contribueix a millorar la qualitat
de vida de molts pacients. I encara que no fossin molts, si és un
grup petit, si milloram la qualitat de vida d’aquests pacients, jo
crec que aquest Parlament, si així ho aprova, haurà fet la seva
tasca avui.

I esper, senyores i senyors diputats, que tal com va passar el
2001 aquesta proposició pugui tenir l’acord de tots i cadascun
dels grups de la cambra.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rado. A aquesta proposició no de llei
s’hi han presentat dues esmenes, una del Grup Parlamentari
Popular, RGE núm. 6955/09, i l’altra esmena, RGE núm.
6778/09, presentada per la diputada Sra. Marián Suárez i
Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt. A aquesta darrera li falta
la signatura del portaveu o de la portaveu del grup, d’acord amb
l’article 164.2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
en conseqüència no podrà ser objecte de defensa dins el torn que
correspon als grups esmentats, sinó que el Grup Parlamentari
Mixt intervendrà entre els grups que no han presentat esmenes.

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 6955/09 té la paraula la Sra. Llinàs.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Gràcies, Sr. President. L’ús terapèutic del cànnabis ens
planteja un debat amb implicacions socials i clíniques que
rarament es dóna en l’estudi i l’experimentació d’altres fàrmacs.
Com a mostra d’aquesta inquietud a Canadà i a Holanda es va
aprovar l’any 2002 l’ús terapèutic de la marihuana i així mateix
també als parlaments de Portugal, Alemanya i Suïssa s’hi han
presentat propostes en el mateix sentit.

L’eficàcia del cànnabis i dels seus derivats ha estat revisada
per molts d’organismes internacionals, com per exemple el
Comitè científic de la Cambra dels Lords britànica i l’Institute
of Medicine nord americà, aquest darrer organisme esmenta més
de trenta indicacions mèdiques més o menys documentades del
cànnabis.
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Però, què és el cànnabis? Hi ha diverses varietats del cànem
i una n’és el cànem indi, conegut com a marihuana. S’ha
cultivat, com a mínim, des de fa més de 4.200 anys per a la
producció de fibra i per les seves propietats mèdiques i
psicoactives. Segons la part de la planta on es extret el producte,
el cànnabis pren diversos noms: kif, banga, ganja, daga,
marihuana, que és l’herba sencera dissecada, a més de chiaras
i haixix, que és la resina dels brots florals femenins. Fins ara, a
la planta del cànem s’hi han identificat més de 400 substàncies
de les quals 61 tenen estructura de cannabinoide, és a dir similar
a la del seu principal actiu més important que és el
tetrahidrocannabinol, i alguns efectes terapèutics que se li
atribueixen són: neuroprotectors, analgèsic, antiinflamatori,
immunodepressor, antinausiós, ansiolític, antitumoral, amb
models d’experimentació animal.

Potser el paper més conegut de la marihuana entre les
persones malaltes de càncer sigui com un aliat contra el
cansament, la pèrdua de gana o les nàusees que com a
conseqüència pateixen aquests pacients. Hi ha altres pacients
d’altres malalties que també en fan ús de manera experimental.
Emperò dins un context totalment diferent es comença a veure
que el cànnabis podria ser un agent terapèutic contra les
cèlAlules tumorals, com molt bé hi feia referència la diputada
que m’ha precedit en la intervenció.

Un grup d’investigadors espanyols encapçalat pel professor
Guillermo Velasco de la Universitat Complutense de Madrid
lidera aquesta línia d’investigació, investigació que acaba de ser
publicada la revista Journal of Clinical Investigation, amb
noves dades que confirmen aquest potencial anticancerós del
tetrahidrocannabinol. Aquest ingredient és el principal
ingredient actiu de la marihuana, com ja n’hem fet referència,
i el que és més important, si es cau, és que han descobert
mecanismes que intervenen en aquesta acció antitumoral
després d’investigar amb rates de laboratori. A més, també s’ha
comprovat que uns pacients malalts de càncer cerebral tractats
amb aquesta substància a un assaig clínic que es va fer a
Canàries l’any 2006 fan que es desencadeni un enfilall de
senyals que acaben en la mort de les cèlAlules canceroses. És una
bona notícia, crec que per a tota la societat, però la cautela és
una virtut i l’equip d’investigadors segueix en aquest moment
els assajos clínics.

Per altra banda, també s’han trobat, hem trobat antecedents
d’iniciatives similars a la presentada pel Partit Socialista a altres
parlaments autonòmics, com per exemple a Navarra, que està
recollit al butlletí oficial d’11 de desembre del 2008, núm. 101,
així com al Parlament de Catalunya amb les resolucions
números 646, sisena legislatura, que va ser l’any 2001, i la
resolució 1721, de la sisena legislatura a l’any 2003. Per cert,
recordar a la diputada del Partit Socialista que és cert i ella ho
ha dit que l’any 2001 aquest parlament va arribar a un acord per
instar el Govern central a estudiar els efectes del cànnabis,
emperò vull recordar-li - on és?-, així mateix que les
transferències varen ser l’any 2002, o sigui que el govern
d’Aznar va tenir poc temps per impulsar aquest estudi si un
parell de mesos després les competències varen ser transferides
a la comunitat autònoma de les nostres illes.

A Catalunya la resolució 1721 encomanava l’elaboració
d’un projecte d’investigació de l’ús terapèutic del cànem indi i
així es va fer, amb l’objectiu de respondre a la demanda
terapèutica dels pacients que requereixen palAliar els símptomes
derivats de patologies molt greus a les quals, prèviament, hi ha
hagut un fracàs dels tractaments convencionals, així com
l’avaluació de possibles beneficis relacionats amb l’ús en
condicions estrictament controlades. Programa pilot que es va
desenvolupar des de l’octubre de l’any 2005 fins l’any 2007 i
que, a més, totes les persones pacients tractades es varen
incloure en un estudi de seguiment de la seva evolució, baix les
premisses d’efectivitats, seguretat i qualitat de vida, i, com no
podia ser d’altra manera, amb un protocol del circuït assistencial
revisat per un comitè d’ètica en investigació clínica.

El que distingeix un ús pejoratiu o un ús favorable és el
tractament social que fem de la substància, però si fem que
l’Estat o les administracions públiques siguin els únics ens que
tractin l’ús d’aquesta substància podrem garantir una funció
legítima d’aquesta; és a dir, controlada per part dels experts,
metges i científics per tal de poder beneficiar-nos d’aquests usos
terapèutics d’una substància que no deixa de ser natural en si
mateixa.

Per tot l’exposat, demanam que es tengui a bé d’incloure una
esmena, que diria que “El Parlament insta el Govern a impulsar
un programa pilot sobre l’ús terapèutic del cànnabis als pacients
que els facultatius de salut considerin oportú”.

Moltes gràcies, donarem suport a aquesta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Sra. Rado, Sra. Llinás, efectivament, ho esmentava la Sra. Rado,
fa gairebé vuit anys que en aquesta cambra es debatia una
proposició no de llei sobre aquesta qüestió, també presentada
pel Grup Parlamentari Socialista. En aquella ocasió s’instava el
Govern de l’Estat a estudiar l’ús terapèutic del cànnabis en la
seva totalitat i les seves diferents formes d’administració, per
cert proposició que va ser presentada per la Sra. Armengol i que
va ser lloada pel Sr. Fiol, cosa a la qual estem poc acostumats,
va lloar la intervenció de la Sra. Armengol en aquella ocasió.

(Remor de veus)

Sí, segurament sí.
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Aquella proposició coincidia amb un debat que s’iniciava al
Parlament de Catalunya i que després va tenir continuïtat a
Balears, a Andalusia, a Aragó i també al País Basc. Totes
aquestes iniciatives tenien en comú la petició al Govern de
l’Estat de posar en marxa estudis i mesures administratives
destinades a fer possible l’ús terapèutic del cànnabis. No
repetirem, per tant, arguments que, a més, també avui s’han
tornat a explicar, sobre les bondats terapèutiques del cànnabis,
la seva utilització al llarg de la història o la transcendència de la
seva ilAlegalització als Estats Units per motius aliens a la salut
de les persones; o la necessitat d’obrir i d’ampliar el debat més
enllà de l’ús terapèutic del cànnabis.

Centraré aquesta intervenció en quins elements nous s’han
produït des de llavors ençà que justifiquen la presentació
d’aquesta proposició i per la nostra part la presentació d’una
esmena de substitució.

En primer lloc, s’ha produït una lleugera, molt lleugera
flexibilització legislativa relativa al cànnabis. Encara es manté
la prohibició del tràfic i la venda i el consum en llocs públics,
però des de fa uns anys, des del 2006, s’ha legalitzat la venda de
llavors i per tant el cultiu diríem privat per al consum privat.
Però el canvi més important ha estat la intensificació
considerable de les investigacions sobre l’ús terapèutic del
cànnabis i també hauríem d’afegir la proliferació d’associacions
civils defensores d’aquesta qüestió, proliferació i a més
consolidació d’associacions d’aquest tipus.

Nosaltres farem referència a alguns exemples, alguns afegits
als que s’han esmentat, altres repetits, però no intentarem ser
molt exhaustius. Efectivament, l’octubre del 2001, just l’any en
què es debatien en els parlaments autonòmics aquestes
proposicions, el Ministeri de Sanitat aprovava per primera
vegada la realització d’assaigs clínics amb substàncies derivades
del cànnabis en malalts que patien un determinat tipus de tumor
cerebral. El 2005 comença el projecte pilot pioner a l’Estat
espanyol, a Catalunya, que consistia bàsicament a què 60
farmàcies de Catalunya, en coordinació amb tota una sèrie
d’hospitals, començaven a vendre marihuana per al seu ús
terapèutic, dirigida a malalts amb determinades patologies;
vòmits provocats per tractaments de quimioteràpia, però també
anorèxia vinculada a la SIDA, problemes musculars derivats de
l’esclerosi múltiple i dolors crònics derivats de
simptomatologies que no responien a altres tipus de pautes
terapèutiques. Aquest projecte es basava, crec que s’ha dit aquí,
en l’experiència de les farmàcies d’Holanda que s’havia fet a
l’any 2003.

Són molt ilAlustratives les reflexions que oferia el
responsable polític en aquell moment, el Sr. Borràs, en relació
amb la posada en marxa d’aquest pla; deia: “Pretenem donar
resposta a les persones que ja consumien cànnabis per alleujar
certs símptomes sense cap tipus de control, no podem tancar els
ulls davant aquesta realitat”.

El 2006, crec que no s’ha comentat, es creava el primer banc
de cànnabis terapèutic de l’Estat a Gastéiz, al País Basc,
experiència aquesta que no va ser exempta de polèmica social
i també institucional entre govern autonòmic i estatal. Va ser
necessària la intervenció de la directora de Drogodependències
del Govern Basc per explicar que aquesta iniciativa no
implicava ni una banalització ni una incentivació del consum

del cànnabis. Aquesta experiència impulsada des de la societat
civil en aquest cas i amb el suport del Govern Basc, tenia els
seus precedents a Canadà, Països Baixos, Gran Bretanya o
Suïssa.

I arribam ja al 2008, la Conselleria de Salut de la Generalitat
de Catalunya, en colAlaboració amb el Ministeri de Sanitat,
mitjançant l’Agència Espanyola del Medicament, desenvolupa
un pla pilot en persones amb mals crònics que no responen a
altres tractaments, com hem repetit, esclerosi múltiple, dolor
neuropàtic, tractaments oncològics o anorèxia lligada a la SIDA
o al càncer. Aquest pla es basa en la utilització, ja ho han
comentat tant la Sra. Rado com la Sra. Llinás, d’un medicament
derivat del cànnabis que només en aquest moment és autoritzat
al Canadà, que és el Sativex. S’ha comprovat que aquest
producte disminueix la intensitat del dolor neuropàtic percebut
pels pacients amb esclerosi múltiple, augmenta la gana a
pacients amb síndrome d’anorèxia lligada a la SIDA o càncer
terminal i redueix significativament les nàusees i vòmits
provocats per radioteràpia. Les dades són expressives, s’han
esmentat i no les repetiré.

És a parir d’aquest estudi que la Generalitat anuncia que les
pacients amb càncer de mama que no responguin a altres
tractaments amb fàrmacs podran accedir a aquest. La
prescripció es fa mitjançant la via d’ús compassiu, atès que a
hores d’ara el Sativex només està autoritzat al Canadà per a
pacients amb esclerosi múltiple, no està encara registrat a
Espanya ni tampoc per l’Agència Europea del Medicament; per
cert que països com Espanya, Gran Bretanya i Dinamarca han
demanat la seva aprovació.

Aquests són exemples de les novetats que s’han anat
produint en els darrers anys. Pensam que és important
rendibilitzar les experiències que s’han produït a nivell estatal
o internacional. I és per això que trobam que té sentit aquesta
iniciativa, presentada pel Grup Parlamentari Socialista i que
nosaltres intentam millorar mitjançant una esmena de
substitució que hem acordat prèviament també amb el Grup
Parlamentari Socialista. 

L’esmena pretén substituir l’únic punt de la proposició pels
dos següents punts: un primer punt que seria “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer el
seguiment de les experiències i dels programes pilot a nivell
nacional i internacional que s’estan realitzant sobre l’ús
terapèutic del cànnabis i els beneficis que pugui aportar als
pacients afectats per diferents malalties.” Un segon punt que
seria “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les actuacions necessàries per tal que,
a la major brevetat possible, els facultatius que exerceixen a la
comunitat autònoma puguin disposar d’aquest recurs terapèutic
quan sigui adequat per millorar la salut dels pacients o per
palAliar els efectes secundaris causats per diferents patologies.”
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En aquest sentit, l’esmena que ha presentat el Partit Popular
nosaltres consideram que enllaça perfectament amb l’esperit
tant d’aquesta intervenció com de l’esmena que nosaltres
acabam d’exposar, amb alguna variació que li suggerirà
segurament la proposant d’aquesta proposició, i lògicament
nosaltres votarem a favor.

Ens sembla important que des del Govern es rendibilitzi
efectivament l’experiència que hi ha en aquest moment i que
s’impulsi la possibilitat de beneficiar ciutadans i ciutadanes de
les Illes Balears amb l’experiència que està contrastada.
Esperam, per tant, que aquesta aprovació es faci de manera
unànime.

Ja per concloure, voldria esmentar que si es mira amb
perspectiva i tornam al 2001, certament s’han produït novetats
importants, jo diria que una important és l’evolució del mateix
Partit Popular que de no votar a Madrid una proposició en
aquest sentit arriba vuit anys després i proposa una esmena
d’addició a aquesta proposició, un canvi que nosaltres valoram
molt positivament. Però, llevat d’això, sí que tenim la
impressió, i volem dir-ho, que aquestes novetats, aquests canvis
des del nostre punt de vista són molt lents i pensam i que
aquesta lentitud té molt a veure i està molt vinculat, d’una banda
a l’excessiu cel de l’administració per controlar aquesta qüestió,
i d’altra, i això és el que ens fa diríem més por, amb els
fortíssims interessos de les grans multinacionals farmacèutiques
en aquest tema. En qualsevol cas, això és el que tenim i això és
el que hem d’aprofitar per millorar la qualitat dels malalts.

D’altra banda, també, constatam que, malgrat el pas dels
anys, malgrat l’evolució de les persones, ens trobam que sembla
que encara obrir el debat més enllà de l’ús terapèutic del
cànnabis, encara malauradament és prompte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, President, senyores i senyors diputats. Ens toca
parlar avui, com ja han dit els portaveus anteriors, d’una qüestió
sobre la qual ja hi va haver un debat en aquesta cambra l’any
2001. En aquella ocasió es va aprovar per unanimitat aquesta
possibilitat que el cànnabis fos utilitzat amb finalitats
terapèutiques, per tant jo diria que el Parlament ja ha fixat la
base de la seva posició i per tant hem d’esperar que avui es
refermi en allò que es va dir en aquella ocasió. La diferència
més important, i també s’ha dit ja un parell d’ocasions, és que
en aquella ocasió instàvem el Govern central, que era qui tenia
les competències en salut, i que ara qui instam és el Govern de
les Illes Balears, que és qui té ara aquestes competències i que,
en conseqüència, hem de suposar que la iniciativa que avui
aprovarem tendrà més possibilitats de tenir una traducció amb
les polítiques de salut i per tant pugui suposar un benefici als
pacients que puguin veure millorada el seu benestar i la seva
atenció amb aquesta utilització del cànnabis.

Jo prescindiré del repàs històric de la utilització terapèutica
del cànnabis, que ja ve del segle passat, i que va ser interromput
quan els anys trenta, primer en els Estats Units i per extensió a
la resta del món occidental, va ser qualificat com a estupefaent,
una cosa que va suposar que a partir de llavors fos bandejat de
la pràctica mèdica. De fet, aquesta doble consideració del
cànnabis que, d’una banda, pot tenir uns usos mèdics, i d’una
altra banda, té aquesta consideració com a estupefaent ha
contaminat tot el debat sobre la seva aplicació mèdica, perquè
el que nosaltres ens demanam és si realment hi ha tanta
evidència i tanta literatura que diu que és una substància que
potencialment té efectes beneficiosos i que és una substància
que en molts casos té una aplicació analgèsica i millora la
qualitat de vida de molts pacients, per què és necessari tant de
debat i per què són necessaris tants d’arguments perquè pugui
ser efectivament introduïda la pràctica mèdica.

Respecte de nosaltres i respecte de la seva possible
utilització terapèutica, el criteri que s’hauria d’aplicar és
simplement aquest: si es tracta d’una substància que pot ser
usada en tractaments de determinats malalts i que pot tenir
efectes d’alleujament del dolor o de millora de la qualitat de
vida en segons quines circumstàncies, ha de poder estar a
disposició dels metges i ha de poder estar a disposició dels
pacients per a la millora de la seva qualitat de vida.

Se’ns dirà que ha de ser sota condicions d’estricte control
mèdic, és veritat, però també és veritat que en qualsevol
medicament la utilització ha de ser en condicions d’estricte
control mèdic. Se’ns dirà que s’ha d’avaluar, o es diu de
vegades, que s’ha d’avaluar acuradament en quins casos és
indicat i en quins casos no és indicat, això és veritat, però això
és veritat de qualsevol fàrmac que en tots els casos s’ha
d’avaluar en quin cas toca i en quin cas no toca administrar-lo.
Se’ns diu també, o es diu sovint, que s’han de sospesar els
beneficis i s’han de sospesar els possibles efectes secundaris;
efectivament, però això s’ha de fer, una vegada més, en
qualsevol tractament.

També s’ha parlat molt de començar amb programes pilots
i crec que la iniciativa que aprovem finalment tots, dirà alguna
cosa d’iniciar-nos amb programes pilots. Nosaltres hi estam
d’acord, però estam d’acord en el mateix sentit, que tots aquells
tractaments dels quals encara no estan clarament ben establerts
els avantatges i les potencialitats és bo començar amb
programes pilot i amb un tractament experimental o amb
caràcter de programa pilot.

En resum, el que nosaltres volem dir és que el cànnabis en
aquest sentit i els fàrmacs que deriven dels principis actius que
té aquesta planta, s’han de tractar com es tracten la resta de
fàrmacs i per tant acabar amb aquesta situació en què la seva
consideració com a estupefaent interfereix en les seves
possibilitats terapèutiques. És un plantejament que deriva en
definitiva d’una hipocresia, d’una hipocresia que ha estat molt
denunciada, per tant sobre la qual no incidiré, però que cal ja
superar d’una manera definitiva. Una hipocresia, si se’m
permet, que es posa de manifest en un altre cas anàleg i amb un
cert paralAlelisme, que és el cas de la morfina, que és una
substància que té una utilització terapèutica reconeguda i en
aquest cas acceptada i normalitzada en l’ús mèdic, però que
deriva també de l’opi, que és un innegable estupefaent.
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Per cert, que a la novelAla Mort de Dama de Llorenç
Villalonga, que era un metge, hi ha una escena que ilAlustre de
manera molt divertida aquesta doble naturalesa de la morfina
com a substància estupefaent, d’una banda, i terapèutica, d’una
altra, una escena que, a més, es recull en aquesta versió teatral
que s’ha fet en El Principal darrerament i que, per tant, molts
diputats deuen tenir present; és aquell moment en què les
injeccions duen a Dona Obdúlia Moncada a tenir unes
agradables experiències alAlucinatòries.

Això era un comentari i tornam a la qüestió del cànnabis i
voldria afegir una consideració, hi ha un argument més a favor
de la introducció del cànnabis per a ús terapèutic, que té a veure
amb la seva pròpia naturalesa de medicament o medicament
possible, que s’utilitza contra dolors, contra dolors molt
intensos, contra dolors que no responen a altres tractaments o a
altres medicaments, i com a medicament que millora la qualitat
de vida de molts malalts greus, i aquesta consideració a favor de
la seva introducció a l’ús terapèutic és una consideració
humanitària, de compassió, que ens hauria de dur a donar totes
les facilitats perquè aquestes possibilitats terapèutiques siguin
explorades i eventualment siguin introduïdes en el sistema de
salut.

Voldria fer una reflexió més, una reflexió final abans
d’acabar. És habitual, i es fa sempre quan es fa aquest debat,
aclarir que parlam de l’ús terapèutic del cànnabis i no d’allò que
se sol anomenar el seu ús lúdic o recreatiu, quan s’utilitza
aquesta expressió “el seu ús lúdic i recreatiu” en definitiva no
deim res diferent d’aquell ús que fem de l’alcohol quan ens
bevem dos tassons de vi o quan fem un gin-tònic, el que passa
que és habitual en aquest cas fer aquesta expressió de “l’ús lúdic
o recreatiu”. I se sol fer, quan es parla d’aquest debat,
especificar que es diferencia un debat de l’altre i que el debat de
l’ús terapèutic és diferent del debat sobre la despenalització o
legalització, en general, d’aquesta planta. Efectivament, són dos
debats diferents, però també és cert que tenen punts de
connexió, i ja ens hem referit a com la consideració del cànnabis
com a estupefaent interfereix i intoxica el seu debat sobre l’ús
terapèutic. El tema de la legalització, de la despenalització, no
és el tema d’avui, per tant no m’hi puc estendre, però jo sí que
voldria deixar dit que aixecar la barrera que pesa sobre l’ús
terapèutic hauria d’impulsar aquest altre debat, que és un debat
pendent i que és un debat que hauríem d’enfrontar també sense
hipocresies.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Sra. Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Quasi no puc fer més que agrair el suport de tots els grups i més
específicament també, agrair les aportacions que tant la Sra.
Llinàs com la Sra. Suárez han fet per millorar aquesta
proposició.

Esperem que prest la nostra comunitat pugui disposar
d’aquest recurs que, com he dit a l’altra intervenció, pugui ser
útil a una part de la ciutadania.

Em permetrà, però, Sra. Llinàs, fer-li una petita, un punt
vaja: vostè diu que el Sr. Aznar va tenir poc temps, va tenir un
any, perquè després varen venir les transferències -jo li dic
afectuosament-, però que el ministeri perfectament, que va durar
fins el 2004, vostè ho sap, no estava eximit de poder fer
actuacions d’aquest tipus i no les va fer. Però bé, crec que són
coses passades, Sra. Llinàs, i per tant ben contenta que la cosa
vagi endavant almanco en aquesta comunitat autònoma.

Per altra banda, agrair també el suport del Sr. Llauger, estic
convençuda que el fet que a un moment donat, per uns
interessos diguem espuris, es declaràs aquesta substància com
a un narcòtic influeix en els beneficis que se’n pugui treure,
però esperem que això sigui una qüestió que a partir d’ara cada
vegada més es vagi normalitzant. I tots els investigadors,
científics, interessats a experimentar ho facin, perquè, com he
dit a un primer moment, crec que hi ha bones expectatives per
donar solució a algunes malalties greus i que podrien almanco
solucionar determinats temes que fins ara no en tenen.

Res més, moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rado. Aquesta presidència entén que es
pot donar aquesta proposició aprovada per assentiment, amb
l’acceptació de l’esmena del Partit Popular i la intervenció que
s’ha fet des del Grup Mixt, és així?

Doncs, queda aprovada per assentiment.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 6549/08,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
circuïts d'arts escèniques i musicals.

I a continuació, debatrem la Proposició no de llei presentada
pel Grup Parlamentari Socialista i relativa a circuïts d’arts
escèniques i musicals.

Per defensar-la té la paraula la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, avui surt aquí per defensar, o
sortia, per defensar una proposició no de llei que havíem
presentat el mes de juliol de l’any 2008 i que amb el transcurs
del temps el Govern ha portat ja aquesta iniciativa a terme i per
tant surt aquí a justificar perquè vam presentar aquesta iniciativa
d’estendre un projecte que tenia el Consell de Mallorca
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d’intercanvis teatrals a la resta de les illes, i perquè també
justificaré ara la retirada d’aquesta proposició no de llei.

(Remor de veus)

Bé, jo volia explicar que, efectivament, a l’any 2007 el nou
Govern de les Illes Balears va posar en marxa o va assumir una
reivindicació que feia molta estona que tenia el sector de la
música i del teatre i que el Consell de Mallorca havia iniciat ja
uns circuïts d’arts escèniques per a tota l’illa i com el Govern
balear va assumir, a manera d’assaig, aquesta qüestió i la va
estendre, de manera provisional, a la resta d’illes.

Açò és una iniciativa que va ser molt ben rebuda pel nostre
grup polític i vam considerar que s’havia d’estendre a la resta
d’illes d’una manera ja no provisional, sinó ja definitiva i que
no constés no només un protocol com s’havia firmat en aquell
moment, sinó ja de manera formal.

Consideràvem també que aquesta iniciativa tenia una altra
transcendència, que no era la purament cultural, sinó també que
els intercanvis entre illes servien per fer també comunitat
autònoma, perquè facilitava un coneixement mutu. Per tant, ara,
avui en dia, es va presentar ...

(Aldarull a la sala)

..., es va presentar per part del Govern de les Illes Balears
aquesta proposta la setmana passada, simplement ja l’extensió.
I per tant nosaltres ara consideram que ja no té sentit mantenir,
per tant, aquesta proposició no de llei. I amb contacte previ amb
tots els grups polítics, amb el Grup Popular, amb el BLOC per
Mallorca i també amb el Grup Mixt, vaig comunicar que
retiraria aquesta proposta, que és el que faig ara mateix.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Doncs, retirada la darrera proposició no de llei, i no
havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió.
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