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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors, començam la sessió plenària d’avui. 

VI. Debat de l'esmena a la totalitat, de devolució, RGE
núm. 817/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
al Projecte de llei RGE núm. 397/10, de publicitat
institucional de les Illes Balears.

Vull comunicar als senyors diputats i a les senyores
diputades que hi ha una proposta d’alteració de l’ordre del dia,
d’acord amb l’article 68.1 del Reglament del Parlament.
Aquesta presidència, havent escoltat els diferents portaveus,
proposa alterar l’ordre del dia d’avui en el sentit d’ajornar el
debat i la votació de l’esmena a la totalitat de devolució RGE
núm. 817/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular, al
Projecte de llei de publicitat institucional de les Illes Balears,
per a una futura sessió plenària.

Puc entendre aprovada per assentiment aquesta modificació,
senyors portaveus?

Molt bé. 

Així, passaríem al primer punt de l’ordre del dia
corresponent al debat de les preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 1012/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a regeneració de la platja de Cala Agulla del
terme municipal de Capdepera.

La primera pregunta RGE núm. 1012/10 és relativa a
regeneració de la platja de Cala Agulla del municipi de
Capdepera. La formula la diputada Sra. Maria Antònia Sureda
i Martí del Grup Parlamentari Mixt.

Sra. Diputada, té la paraula.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, per
tots és sabuda la preocupació que han demostrat tant
l’ajuntament com l’associació hotelera del municipi de
Capdepera sobre Cala Agulla, una platja en estat de degradació
contínua des del temporal del 2001. Unió Mallorquina amb el
seu conseller de Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt, es va
preocupar de cercar solucions i per això va encomanar un estudi
projecte que va ser informat favorablement dia 21 de juliol de
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2009 i mostrà com a una platja propera hi havia 40.000 m3

d’arena per a la possible regeneració. Posteriorment des de
Costes anunciaren un projecte d’extracció d’un banc de 120.000
m3 d’arena situat entre Banyalbufar i Estellencs que fou rebutjat
tant per tècnics com pels membres d’aquesta cambra.

Unió Mallorquina sempre ha estat a favor de la transferència
de costes a les Illes Balears, el ministeri no ha executat el pla
d’extracció del projecte acceptat, però tenim constància que la
Conselleria de Turisme s’ha posat al capdavant perquè aquesta
zona tengui la platja en bon estat abans d’aquesta temporada
turística. Als diputats d’Unió Mallorquina ens agradaria saber
com es troba la regeneració de la platja de Cala Agulla en el
terme municipal de Capdepera.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Barceló, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME (Joana Maria
Barceló i Martí):

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Bàsicament per informar-la
que en aquests moments es tramita allò fonamental que és la
redacció del projecte i l’estudi d’impacte ambiental. Aquests
dos elements, malgrat els estudis que hi havia fets i que per tant
evidentment tots aquests estudis s’aprofiten, a fi de poder
plasmar en un projecte aquest acord entre el Govern entre
l’associació hotelera i l’ajuntament, per tant, en aquest sentit ja
estam a més a més amb tota la urgència que es mereix aquest
problema amb la redacció del projecte i amb l’informe
d’impacte ambiental.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Sra. Diputada, vol fer ús de la
paraula?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sra. Barceló, seria una bona notícia que aquesta temporada
el municipi de Capdepera pogués tenir la platja regenerada,
sabem que és una solució temporal i esperam que es faci feina
per trobar una solució definitiva perquè la platja de Cala Agulla,
referent del turisme del municipi, no continuï perdent arena any
rere any i ens agradaria saber si serà enguany que es farà
aquesta actuació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Barceló?

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME (Joana Maria
Barceló i Martí):

Evidentment -li ho repetesc- ho feim amb totes les mesures
d’urgència al nostre abast, però el projecte s’ha d’encarregar i
l’informe d’impacte ambiental també. Repetim, aprofitam tota
la feina feta, però el projecte no estava redactat com a tal i per
tant d’impossible tramitació. En aquest sentit -repetesc-
aprofitam tota la feina feta, però la feina s’ha d’estructurar amb
un projecte, amb un informe d’impacte ambiental, establim els
mecanismes d’urgència per fer-ho i esperem que amb la
colAlaboració de tots el més aviat possible es pugui fer. Ara,
donam compliment als tràmits que pertoquen i també
contractant de la manera que pertoca, repetesc, es fa sota
aquesta premissa d’urgència, però s’han de fer aquestes passes
una rere l’altra amb la màxima celeritat. És fa molt difícil en
aquest moment encara poder-li donar una dada perquè estam en
aquesta fase de contractació del projecte que no existia i que per
tant havíem de fer.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 1016/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a viatge del president de la Fundació
Balears a l'Exterior a Buenos Aires.

La següent pregunta és relativa al viatge del president de la
Fundació Balears a l’Exterior a Buenos Aires que formula la
diputada Sra. Encarnación Pastor i Sánchez del Grup
Parlamentari Popular.

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados. El
Consejo de comunidades baleares que se celebra una vez al año
representa la realidad de la emigración balear mayoritariamente
en América, es una oportunidad para que las instituciones en
nuestra comunidad autónoma puedan percibir, detectar tanto las
realidades como las necesidades de esos ciudadanos de Baleares
que tuvieron que emigrar y que según nuestro Estatuto de
Autonomía forman parte de la ciudadanía de nuestras islas. Mi
pregunta va dirigida al Sr. Conseller de Presidencia y es ¿qué
opinión le merece el último viaje efectuado por el presidente de
la Fundación Baleares en el Exterior a Buenos Aires, Argentina,
con motivo del Consejo de comunidades baleares?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Moragues, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Diputada, ens mereix una
bona opinió, ens va permetre desenvolupar un llarg ordre del
dia, ens va permetre celebrar juntament amb els representants
dels fills d’aquesta comunitat de la immigració la festivitat de
la comunitat autònoma i tot açò ho vàrem fer amb una forta
economia per les despeses que comporta. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sr. Moragues. Sra. Diputada, vol fer ús de la
paraula?

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Conseller. Gracias, Sra. Presidenta. Mire, Sr.
Conseller, como muestra le voy a citar una frase de su director
general presidente de la Fundación Baleares en el Exterior
anunciada en el máximo órgano de representación institucional
de este colectivo balear y que estoy segura que sorprenderá a
más de un conseller aquí presente al enterarse de algo que les
compete completamente. Le cito textualmente: “vamos a
explorar nuevos caminos, mi idea es que progresivamente se
conviertan en delegaciones del Govern balear o minúsculas
cámaras de comercio que generen negocios”. Sin palabras, Sr.
Conseller. 

Ahora, Sr. Conseller, lo realmente increíble es que el
presidente de la Fundación Baleares en el Exterior prefiera
hacer de público del Sr. Carod Rovira en un míting en Buenos
Aires, Argentina, que aprovechar las escasas oportunidades que
tienen los baleares en el exterior de mantener un contacto
directo con los representantes del Govern de las Islas Baleares.
O sea, que el Sr. Presidente de la Fundación Baleares en el
Exterior deja plantados a los representantes de nuestras casas
venidos desde doce puntos diferentes de Argentina, Cuba,
Venezuela, Chile, México, Puerto Rico, República Dominicana
y Uruguay, ya a este consejo no asisten los representantes de
Madrid y de Cataluña porque los han vetado, cuando es una
ocasión única para intercambiar puntos de vista y experiencia,
y, lo dicho, es mucho más interesante escuchar al Sr. Carod
Rovira de Esquerra Republicana de Catalunya hablando sobre
el estado independiente de Cataluña que escuchar a nuestros
emigrantes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Sr. Conseller, controle usted a su presidente en los viajes
oficiales. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Pastor, he
quedat sense paraules efectivament després de la seva
intervenció, però no pel que ha dit, és ver que no pel que ha dit,
sinó pel que deixa entreveure que encara m’ha preocupat més.
Miri, algunes qüestions, la presència del president i director
general d’Acció Exterior va ser ajustada al programa que es va
presentar, no va faltar enlloc. Certament a la recepció del dia de
la comunitat autònoma que va venir el delegat de les cases de
Catalunya a la recepció que va fer Balears, va convidar el Sr.
Bayona que pogués assistir a un acte que feien l’endemà i això
és el que vàrem fer, no va abandonar res que no estigués previst,
res, coincidia amb un sopar que havia organitzat una persona
que vostè coneix molt bé, amb el interessos que vostè coneix
molt bé, que no són la qüestió i no va anar a aquesta cosa, però
això no estava dins el programa oficial. 

Nosaltres vàrem tornar, així com ens toca fer, a una
comunitat autònoma que va venir a celebrar amb nosaltres el dia
de la comunitat autònoma de Balears li vàrem tornar aquest gest
de cortesia i vàrem a un acte que ells havien organitzat
l’endemà, cap interpretació de caràcter independentista a la qual
són tan aficionats vostès quan els va bé, per tant, açò no és així.
Miri, jo tenc absolutament controlat, no al president, sinó a la
Fundació. També quan vulgui, Sra. Pastor, podem discutir aquí
quins eren els viatges que vostès feien durant la seva etapa i
quin són els que nosaltres feim, són viatges molt més breus,
molt més curts, molt més barats i dedicam molta més inversió
a les qüestions socials que és el que a nosaltres ens interessa. A
vostès els interessava fer més viatges amb més gent i més llargs,
però a açò li diuen turisme a casa meva, a açò li diuen turisme
i nosaltres feim una altra cosa.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 1013/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reconversió de l'antic hospital Verge del
Toro en sociosanitari.

Passam ara a la tercera pregunta RGE núm. 1013/10, és
relativa a reconversió de l’antic hospital Verge del Toro a
sociosanitari. La formula el diputat Sr. Josep Gornés i Hachero
del Grup Parlamentari Popular.

Sr. Gornés, té la paraula.
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EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dia 7 de gener es publicava a un
mitjà de comunicació a Menorca que el projecte per reconvertir
l’Hospital Verge del Toro en un centre sociosanitari estava
enllestit. Segons va explicar el mateix director de Planificació
i Finançament de la Conselleria de Salut i Consum, el Sr. Juli
Fuster, el projecte destina dues plantes a serveis sanitaris per a
hospitalització i rehabilitació, el Consell Insular de Menorca
també proposava ocupar altres dues plantes i la Conselleria
d’Assumptes Socials volia traslladar també allà el centre base
de persones amb discapacitat. Aquell mateix dia el Partit
Popular va demanar que se’ns presentés oficialment aquest
interessantíssim projecte perquè, com saben vostès, és una
demanda llargament esperada. Han passat dos mesos i la veritat
és que no hem vist ni una coma d’aquest projecte, volíem saber
en quina situació es troba.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. El projecte per
definir els nous usos de l’antic hospital Verge del Toro que li
vull recordar que implica a quatre administracions,
l’Ajuntament de Maó, com a propietària del solar; la Tresoreria
de la Seguretat Social, com a propietària de l’immoble i el
Consell Insular i el Govern com a responsables de gestionar i de
dotar places sociosanitàries a l’illa; és un projecte que es fa en
coordinació i amb consens, es treballa en optimització d’usos,
per definir cartera de serveis, però no hi ha un projecte definitiu,
no hi ha urgència ni presses, les necessitats en l’àmbit
sociosanitari actualment estan cobertes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO.

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, gràcies per desmentir
la informació del seu director general. Curiosament la notícia
que va emetre el seu director general no desmentida els següents
dies sortia, com dic, després de la publicació, també per aquest
mateix mitjà de comunicació, i la denúncia que l’antic hospital
Verge del Toro sofria un espoli continuat i que les
administracions públiques no feien res per tal d’evitar-lo,
curiosament aquesta notícia emesa pel seu director general surt
per intentar callar el disgust social que hi ha respecte de l’estat
de deixadesa i d’abandonament d’aquest centre.

Per tant, ha quedat demostrat que vostès menteixen o
almanco el seu director general menteix, tampoc no és cert que
es presentés res a la comissió de batles per part del Govern de
les Illes Balears, tampoc no es dóna compliment ni es respecten
els acords presos per unanimitat en els diferents ajuntaments i

especialment en el Consell Insular de Menorca on es demana
reiteradament que se li doni un ús i que se salvi aquesta
instalAlació. Per tant, Sr. Conseller, lamentablement ens trobam
davant una altra mentida del Partit Socialista Obrer Espanyol
que mitjançant la proclamació de “bulos” intenta callar les
crítiques socials que sorgeixen a l’illa de Menorca.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Jo li pregaria
que utilitzàs paraules correctes, no digui que deim mentides
perquè no deim mentides. Vostè es fa ressò d’una noticia que ha
publicat un diari, d’una noticia que ha publicat un diari, el
conseller li diu que no hi ha cap projecte definitiu per tant el que
diu un diari no digui que és la Conselleria de Salut qui ho diu.
No digui altres coses com que no feim res per conservar aquest
edifici, cosa que no és ver perquè entre d’altres coses, miri, hem
fet un centre de salut amb un temps record, hem fet un centre de
salut que no estava previst per vostès, l’hem fet i fa més d’un
any que el gaudeixen més de 20.000 persones de Maó. Diu que
no hem fet res en àmbit sociosanitari? Doncs miri, hem fet un
conveni amb Santa Rita, per exemple, per tenir ... -si em deixen
parlar, parlaré, eh?-, no diguin que no feim res perquè milloram
les condicions sanitàries i sociosanitàries des del punt de vista
de la Conselleria de Salut.

Nosaltres feim feina amb les altres administracions, les
necessitats sociosanitàries de Menorca estan cobertes en aquests
moments, tenim un hospital que no arriba a una ocupació d’un
70%, per tant qui necessita fer una convalescència la pot fer
perfectament i totes les administracions treballen és en funció
de necessitats reals amb consens trobar un projecte que no és
definitiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 1015/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per fer front als danys causats per les
inclemències meteorològiques.

La quarta pregunta RGE núm. 1015/10, relativa a mesures
per fer front als danys causats per les inclemències
meteorològiques, no es debatrà atesa la solAlicitud d’ajornament
presentada pel Govern mitjançant escrit RGE núm. 1047/10. 
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I.5) Pregunta RGE núm. 1023/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, relativa a Son Bosc.

Per tant, passaríem a la cinquena pregunta que és la 1023/10,
relativa a Son Bosc, que formula el diputat Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds. Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, Sr. Conseller. Com vós
sabeu des del nostre grup hem treballat durant anys perquè no
es transformés l’entorn del Parc Natural de S’Albufera
conscients com som que és un dels espais amb més riquesa
biològica de biodiversitat de l’illa de Mallorca. Avui ningú no
discuteix que aquella zona està protegida des de fa més de deu
anys, d’ençà de la Llei de directrius, però l’Ajuntament de Muro
manté que s’hi pot fer un camp de golf perquè la solAlicitud de
l’interès general té més d’una dotzena d’anys. Un camp de golf,
per tant, que es vol construir a una zona especialment protegida
que fins i tot havia estat inclosa dins el parc natural. Per això
des del nostre grup hem celebrat l’aprovació inicial del Pla
d’ordenació de recursos naturals que amplia la zona de
protecció de S’Albufera,  afecta Son Bosc i per tant garanteix la
protecció de la zona. 

Això no obstant, hem vist amb preocupació que s’han
produït importants moviments de terra fora de l’àmbit del
PORN, unes obres que en principi semblen absurdes des del
moment en què el camp de golf ha esdevingut inviable, bé, dic
inviable a qualsevol part d’Occident on és impensable que es
faci una llei per restringir i limitar un espai protegit per una llei
singular, però en qualsevol cas avui inviable. Davant aquesta
situació i per garantir la protecció d’aquest espai feim la
pregunta de quines gestions ha fet la Conselleria de Medi
Ambient, Mobilitat i Ordenació del Territori del Govern amb
relació a la protecció de Son Bosc. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com diu vostè
S’Albufera és la zona humida més important de les Illes Balears
i jo diria que fins i tot una de les més importants de la
Mediterrània i efectivament el 1988 va ser catalogada com a
parc natural, però es varen deixar tota una sèrie de zones
d’importància faunística, florística i ambiental
importantíssimes, inqüestionables des de la comunitat científica
que va fer que el 2003 el Govern, en aquells moments el pacte
de progrés, ampliàs el parc natural.

El sorprenent és que el Govern de l’anterior legislatura,
encapçalat per un exministre de Medi Ambient, fes un retall de
parcs naturals tant important que alguns varen quedar a la
mínima expressió com el Parc Natural de Llevant i el de Cala
d’Hort i també es va reduir S’Albufera de Mallorca. Després de
set anys, com és evident, diguem la riquesa ambiental,
faunística i florística i botànica que pugui haver-hi d’aquesta

zona continua sent la mateixa i a més a més han aparegut nous
valors i és a posta que la Conselleria de Medi Ambient i aquest
govern té molt clar que la zona de Son Bosc té un
importantíssim valor patrimonial.

Per tant, com era obligació d’un govern responsable s’ha
aprovat fer un PORN, l’inici d’un PORN, per tal d’estudiar tota
la zona i poder arribar a la probable ampliació d’aquest parc
natural. Jo li diria una cosa, Sr. Diputat, la destrucció o
l’alteració irreversible d’una zona com la de Son Bosc crec que
seria un fet gravíssim, seria un fet insòlit i també seria un fet jo
crec que imperdonable que el que faria seria avergonyir a
qualsevol societat moderna del segle XXI, comportaria a més a
més danys importantíssims a determinades espècies i la pèrdua
definitiva d’un hàbitat de gran diversitat biològica.

Per tant, des d’aquest govern es procurarà fer, iniciar aquest
PORN el més aviat possible, ja està aprovada la seva elaboració,
i intentar protegir aquesta biodiversitat que al cap i a la fi és de
tots els mallorquins i mallorquines. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Alorda?

I.6) Pregunta RGE núm. 1017/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a posicionament del Govern sobre el golf de Son
Bosc.

Passam idò a la següent pregunta RGE núm. 1017/10,
relativa a posicionament del Govern sobre el golf de Son Bosc,
que formula el diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer del Grup
Parlamentari Popular. Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ara hem pogut escoltar una
lliçó de vergonya a aquest parlament, feta precisament pel
conseller radical de Medi Ambient i ens agradaria saber en
aquest cas què pensa el Govern del Sr. Antich, la portaveu del
Govern del Sr. Antich, però també la consellera de Turisme que
avui -avui- el seu mateix govern arran del canvi d’un conseller
vulgui paralitzar un camp de golf que va iniciar la tramitació
l’any 98. 

Crec que és un bon dia per parlar de turisme alternatiu i a
més si volen comparar, com ho feia tan estufat el Sr. Moragues,
el que feia i les xifres de l’anterior govern en temes de Turisme,
d’arribada de turistes als mesos de gener i febrer, si ho volen
comparar crec que també és un bon dia per fer-ho.

Què pensa la Sra. Consellera del sector turístic que no es
faci el golf de Son Bosc?  Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME (Joana Maria
Barceló i Martí):

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Abans vostè mateix ho ha
assenyalat, dotze anys de tramitació d’un projecte que -i així ho
hem d’assenyalar- els diferents governs que han anat passant de
les diferents institucions no han estat capaços de resoldre i no és
per casualitat, en absolut. És simplement perquè vertaderament
els problemes i la confluència dels valors ambientals i els valors
turístics que -repetim- són clau que treballin junts per allò que
és la sostenibilitat del nostre sistema turístic no han permès fins
a aquest moment -i aquesta és la realitat- que aquest projecte es
desenvolupés. 

En aquest moment evidentment el Govern és un govern i per
tant, en aquest sentit tots són solidaris d’una decisió que suposa
posar en valor aquests elements naturals, repetesc això és el
valor més gran que podrem donar si vertaderament creim en un
turisme, un turisme diferent, diferenciat i si som capaços
d’afegir-hi valors i a partir d’aquí passem a veure vertaderament
les oportunitats de les ofertes que som capaços d’oferir a la gent
que ens visita, però cregui’m dotze anys per tirar endavant un
projecte que no hem estat capaços de resoldre, aquí crec que la
corresponsabilitat de tots és obligada, alguna cosa vol dir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que val dir una cosa,
que en aquesta comunitat no hi ha seguretat jurídica, Sra.
Consellera, perquè quan aquests senyors tenien tota la
tramitació i tots els permisos, vostès fan una nova iniciativa per
tomar tot el que durant dotze anys havien tramitat.

Aquí hi ha un escrit que diu “Els hotelers a favor de Son
Bosc”, els seus hotelers, Sra. Consellera, els que vostè defensa
i els que vostè promociona, els que diu que cercaran alternatives
al turisme de sol i platja. Això són les conseqüències de tenir un
conseller radical de Medi Ambient. Ja els hi va passar a
l’anterior legislatura, 99-2003: els verds varen comandar a Medi
Ambient i els verds varen dimonitzar el turisme d’aquesta
societat, els verds deien que sobraven turistes, els verds deien
que faltava aigua i els verds deien que tots els mals d’aquesta
comunitat eren precisament els hotelers i el sector turístic.

Vostè, Sra. Consellera, haurà de donar explicacions al seu
sector de per què defensa i dóna suport a les decisions d’un
conseller de Medi Ambient que fa deu anys que lluiten en contra
dels hotelers d’aquesta terra, del major i més important sector
econòmic. 

Sra. Consellera, ho tenia molt fàcil i a més li ho diré, fer tot
el contrari del que ha fet a Menorca i així el turisme d’aquesta
comunitat aniria molt millor. Moltes gràcies.

(Aplaudiments a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME (Joana Maria
Barceló i Martí):

Al segon punt ja li rebatré perquè evidentment -i això és
així- avui Menorca té les oportunitats que els governs del Partit
Popular li varen negar, en coses molt concretes. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors..., senyors diputats.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME (Joana Maria
Barceló i Martí):

Així de clar. Açò rebatem, no tornarà a passar en aquesta
comunitat. 

Seguretat jurídica, precisament cadascun dels projectes
tenen validesa no perquè passin damunt totes les normes, sinó
perquè vertaderament han d’anar sustentats per seguretat
jurídica. I el Partit Popular ralla de seguretat jurídica? Ralla de
suport a les empreses? Amb els embulls que tenim muntats en
aquesta comunitat autònoma avui? A l’hora de triar solars, a
hora de tirar endavant projectes?, que s’ho han botat tot, tot s’ho
han botat, i així estam en aquesta comunitat autònoma on
vertaderament les empreses poden arribar a tenir dubtes certs de
quin és el posicionament del Govern.

Açò evidentment no tornarà a passar i el que és clar, en
dotze anys en els quals vostès han tingut tota la responsabilitat
del Govern no varen treure aquest projecte. No el varen treure.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME (Joana Maria
Barceló i Martí):

A partir d’aquí, senyors, facin-s'ho mirar, els que han
assegurat (...) són vostès directament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló.

(Aplaudiments i remor de veus)
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Senyors diputats... senyors diputats, una mica de silenci.
Una mica de silenci als dos costats de la Cambra, per favor.

I.7) Pregunta RGE núm. 1019/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Pla estatal d'habitatge.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 1019/10, relativa
a Pla estatal d’habitatge, la formula el diputat Sr. Josep
Carretero del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr.
Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Al Sr. Conseller d’Obres Públiques
i Habitatge, quin ha estat el nivell de compliment del Pla estatal
d’habitatge a l’exercici 2009 per part de la nostra comunitat
autònoma?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Carbonero.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, gràcies
per la seva pregunta perquè crec que efectivament és el meu
deure venir aquí al Parlament a donar compte cada any dels
indicadors del compliment del pla estatal que no és altra cosa
que poder saber en referències rigoroses i comparables com
estam en matèria d’habitatge.

Quan vaig ser director general d’Arquitectura i Habitatge,
l’any 99, em vaig trobar amb un nivell global de compliment del
4,2%. Només estava per sota nosaltres Melilla, Ceuta ens
guanyava, d’un poquet, però ens guanyava. Vaig anar a Madrid,
al ministeri, a entrevistar-me amb el Sr. Fernando Nasarre, que
era el director general amb el ministre Cascos, no sé si se’n
recordaran. Hi vaig anar empegueït i li vaig dir “Escolti, em sap
greu, però és que el nivell de compliment de Balears, etc.” Em
va dir, “ No te preocupes, es que en Baleares todos son ricos y
por tanto, no hacen falta viviendas protegidas”. 

Vaig sortir d’aquella reunió decebut, però vaig adquirir un
compromís, que faria a partir d’aquell moment del compliment
del pacte signat a Madrid, del compliment del Pla estatal
d’habitatge faria un referent de la gestió d’habitatge a aquesta
comunitat. Al final de la legislatura, el 2003, amb Francesc
Quetglas com a conseller ja havíem arribat a un nivell de
compliment del cent per cent. Els quatre anys posteriors el tema
va tornar baixar, a la sectorial que vaig anar el 2007, em vaig
tornar disculpar i vaig tornar adquirir el compromís. Ara tenim
els resultats del nivell de compliment del 2009.

Els resultats són els següents: el nivell de compliment global
d’habitatge és del 162%, amb dues dades significatives: 310%
de compliment en el programa d’ajudes al lloguer i 196,11% de
compliment en rehabilitació d’habitatges. El resultat és
espectacular, tant que ja li ho confirmaré després d’una reunió
de la sectorial, hem passat a ser segurament una de les

comunitats autònomes amb millor nivell de compliment de tot
l’Estat espanyol.

Vull deixar constància del meu agraïment -cosa que aquí no
és habitual, però ho vull dir- al ministeri perquè el ministeri ha
finançat totes les actuacions que hem tramitat, totes, no n’ha
deixat ni una sense finançar. També vull deixar el meu
reconeixement i el meu agraïment als treballadors de la Direcció
General de l’IBAVI perquè ells ha estat els que han aconseguit
aquest resultat. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carbonero. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Diputat?

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Sí, Sra. Presidenta, gràcies. Només vull agrair la resposta del
conseller que amb un comentari que ha pogut ser graciós, però
que reflexa la situació lamentable de la qual partíem i tan sols
manifestar felicitacions per part del Grup Parlamentari
Socialista per la feina que es fa quant a habitatge de protecció
oficial.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. El conseller ha exhaurit ja el seu
temps, per tant no li pot donar cap resposta.

I.8) Pregunta RGE núm. 1014/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a construcció de la dessaladora del municipi de
Santa Eulàlia del Riu.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 1014/10, relativa
a construcció de la dessaladora del municipi de Santa Eulària
del Riu, la formula el diputat Sr. Miquel Jerez i Juan del Grup
Parlamentari Popular. Sr. Jerez, té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sr. Conseller, des del Grup Parlamentari Popular estaríem molt
interessats a saber en quin estat es troba la construcció de la
dessaladora del municipi de Santa Eulària del Riu a Eivissa. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Vicens per
contestar la pregunta.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, l’obra de la construcció
de la dessaladora del municipi de Santa Eulària és una obra com
sap d’interès general, projectada i executada directament des del
Ministeri de Medi Ambient i en principi les obres que no fan
referència al projecte modificat estan molt avançades, jo diria
que en un 70%, més o menys. 

Ara bé, les obres que estan afectades pel modificat que com
vostè... es va haver de fer, doncs aquestes sí que estan pendents
del contracte que s’hagi de firmar. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta, moltes gràcies. Miri, Sr. Conseller, sap
perfectament que aquesta instalAlació hagués hagut d’estar
executada i en funcionament l’abril del 2008, dos anys després
encara està pendent de la seva execució i d’una sèrie d’obres
com a conseqüència de situacions sobrevingudes. A això, li dic
que és el següent: falta de planificació i una falta de previsió
absoluta i extraordinària.

Miri, d’acord amb un recent informe que tenc aquí a les
meves mans, la dessaladora de Santa Eulària encara està
pendent del següent: d’instalAlar un emissari submergit,
d’augmentar la capacitat de transformació d’energia elèctrica,
de modificar el sistema de bombeig per captar aigua de la mar
per augmentar el dipòsit de distribució de 5.000 a 10.000 metres
cúbics. Aquestes actuacions, Sr. Conseller, varen ser detectades
i són veritablement en aquest moment imprescindibles perquè
la dessaladora pugui gaudir d’un funcionament òptim.

A més d’això -i ho sap- també estan pendents encara altres
obres complementàries que retardaran la posada en
funcionament. Sr. Conseller, l’actuació d’aquesta instalAlació i
la seva execució s’hauria de convertir per a vostès, per al
Govern i també com no per al ministeri, en una prioritat
extraordinària i és tot el contrari, per a vostès això és una
necessitat totalment residual per al municipi de Santa Eulària.

A Eivissa -vostè ho sap- hi ha una bona part de la població
que espera de manera immediata que millori la seva qualitat de
l’aigua. Hi ha problemes de salinització en els pous de l’illa
d’Eivissa i moltíssims problemes hi ha. Hi ha 120.000 persones
residents a l’illa que es multipliquen sensiblement a l’estiu que
estan pendents també de vostès, del Govern de les Illes Balears
i del ministeri per tal de poder tenir aigua de qualitat a casa seva
i als seus llocs de residència. Com sap aquestes instalAlacions
reduirien moltíssim la sobre explotació dels pous a l’illa i els
pous de l’illa en aquests moments pateixen una extracció
d’aigua totalment innecessària, però innecessària per la seva
incompetència perquè no donen solucions a aquest problema
que hauria d’estar a punt d’inaugurar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

...l’any 2008. Posi’s a treballar i faci el que hagi de fer, però
millori la qualitat de l’aigua.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat, se li ha acabat el temps, Sr. Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per contestar té la paraula el Sr. Vicens.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, estic totalment d’acord
en els avantatges que podrà donar la dessaladora, però sap vostè
tan bé com jo que es va haver de fer un modificat perquè hi
havia problemes seriosos per a la captació d’aigua. Aquest
modificat va crear una nova tramitació ambiental i s’ha aprovat,
el desembre del 2009 per tant fa molt poc mesos, el projecte
modificat. Per tant, ara estam a l’espera que el ministeri faci la
contractació del projecte. Fins que no es formalitzi aquest nou
contracte modificat, m’és difícil poder definir una data concreta
de finalització d’obres, tot i que em preocupa que ara hi haurà
la paralització d’aquestes obres per la temporada turística. Per
tant, és possible que aquestes obres s’allarguin durant el 2010
i per ventura fins i tot alguns mesos del 2011. 

No es preocupi que nosaltres, quant al ministeri, intentarem
fer que s’accelerin les obres, intentarem que el ministeri acabi
les obres el més aviat possible. En tot cas no es preocupi perquè
posaré en marxa els dots aquests de conseller radical i a veure
si allà d’alguna manera ens fan més cas i s’acceleren les obres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 1020/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Portal de salut.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 1020/10 relativa a
Portal de Salut, la formula la diputada Sra. Torres i Marí del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Diputada.
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LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dins aquesta legislatura s’ha
produït un avanç important en tema de noves tecnologies
aplicables al coneixement i en concret també s’ha donat aquest
canvi en positiu en relació amb el tema de la salut. 

Em vull aturar a com ha evolucionat, com ha millorat la
modernització del nostre sistema sanitari a les Illes Balears i en
concret em vull aturar en la qüestió que hem pogut comprovar
recentment que s’ha posat en marxa el Portal de Salut que sens
dubte suposarà una millora i un benefici important tant per als
usuaris del sistema sanitari com per als mateixos professionals.

Per això li vull preguntar al Sr. Conseller de Salut i Consum,
quines millores suposarà el Portal de Salut per als usuaris del
sistema sanitari públic de les Illes Balears? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, com deia
aquest és un projecte estratègic i de futur. És obligació del
Servei de Salut introduir noves eines que s’adaptin a les
necessitats dels ciutadans, professionals i empreses perquè és
una eina que facilita i millora l’atenció que reben els ciutadans.
Són eines que introdueixen, com aquest portal de Salut,
comunicació i participació, torn a dir professionals, ciutadans i
empreses. Per tant, el sistema sanitari s’adapta al nou temps.

Aquesta diferència que té aquesta plataforma és que a més
de donar informació també -diguéssim- escolta. Escolta perquè
du instruments que faciliten la comunicació i la interacció amb
ciutadans, professionals i empreses. Permet demanar una cita
prèvia, permet anulAlar cites, permet canviar o solAlicitar canvi
de metge o infermera a més de reedicions de targetes sanitaris,
presentar queixes, suggeriments, etc., a més es fa amb garanties
de seguretat i confidencialitat.

També serveix per donar informació sobre quines activitats
té el Servei de Salut i per tant, és una adaptació al temps que
tenim en aquests moments. És una eina que està a l’abast de tots
els ciutadans des de qualsevol punt de connexió a internet. De
fet, no fa ni quinze dies que funciona i podem dir que rep més
de 5.000 visites cada dia. Només una dada: entre trenta i trenta-
dues mil cites diàries es donen a Atenció Primària. Per tant, és
un instrument que facilita la interconnexió dels ciutadans amb
el Servei de Salut.

Una novetat que s’introduirà enguany, l’any 2010, és que els
ciutadans tendran al seu abast mitjançant el portal web de l’IB-
salut la seva història de salut. Per tant, és una passa més per
apropar el Servei de Salut al conjunt de ciutadans, de
professionals i d’empreses que interactuen amb el Servei de
Salut. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Torres, no vol fer ús de la
paraula. 

I.10) Pregunta RGE núm. 1021/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Conferència europea de
responsabilitat social de les empreses.

Per tant, passam a la següent pregunta, RGE núm. 1021/10,
relativa a Conferència Europea de Responsabilitat Social de les
Empreses, la formula la diputada Sra. Margarita Mercadal i
Mercadal del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Diputada, té la
paraula.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta setmana, concretament els
dies 25 i 26 de març, se celebra aquí a Palma la Conferència
Europea de Responsabilitat Social de les Empreses, iniciativa
aquesta de la responsabilitat social en la qual aquest govern del
qual forma part, Sr. Conseller de Treball, és pioner a tot l’Estat
i jo diria que molt ben considerat a Europa, cosa que al nostre
grup ens enorgulleix i així ho hem manifestat repetidament.

Fet aquest preàmbul i donada la imminència d’aquesta
conferència, li volia formular Sr. Conseller la següent pregunta,
ens pot explicar quina és la repercussió per a la ciutadania
balear de la celebració de la Conferència Europea de
responsabilitat social de les empreses?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller de Treball, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Pere
Antoni Aguiló i Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Senyores
i senyors diputats, efectivament, dia 25 i dia 26 d’aquest mes se
celebra aquí la Conferència de Responsabilitat Social de les
empreses, que és una conferència que s’emmarca dins la
presidència espanyola de la Unió Europea. Des del mes de
desembre nosaltres hem anat fent actes per preparar aquesta
conferència, s’han desenvolupat actes a tota la comunitat
autònoma. Hem fet una conferència a Formentera, una jornada
formativa sobre responsabilitat social a les empreses i una
trobada amb joves empresaris a Eivissa. Hem tengut una
trobada amb l’Associació del Foment de la responsabilitat social
a Menorca, una jornada sobre igualtat i responsabilitat social
que s’ha fet a Palma i que s’ha emès per videoconferència a
Eivissa i a Menorca, i cinc conferències impartides per persones
expertes, fins i tot alguna xerrada que jo he fet a Calvià i a
Manacor respecte d'aquesta qüestió que jo crec que ens omple
d’orgull a tots els ciutadans de les Illes Balears el fet de tenir
aquí una conferència d’aquesta magnitud.
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Tenint en compte que aquesta conferència té un aspecte
sobretot institucional, s’han organitzat un seguit d’actes en el
qual pugui participar tota la ciutadania, perquè se n’adoni de la
importància que té la responsabilitat social com a nova ètica
empresarial. S’ha organitzat un acte amb el ColAlegi
d’Advocats, un acte amb PIME que discutiran també de
responsabilitat social i s’exposarà un estudi que s’ha fet sobre
la importància de la responsabilitat social a Amèrica Llatina.
Aquesta conferència és de màxim nivell perquè hi participa gent
de moltíssima importància. Pensin que deu representants de la
Unió Europea formaran part d’aquesta conferència, cadascun
dels 27 estats membres té representants en aquesta conferència.
De l’Administració central, de l’Estat actuarà de ponent la
secretària general d’Ocupació la Sra. Maravillas Rojo. També
tenim del Consell estatal de responsabilitat social de les
empreses, dels 56 representants, 52 representants actuaran
també en aquesta conferència. I també hi participaran
representants d’Argentina, Brasil, Costa Rica i Mèxic. I el
director executiu del Global Compact de Nacions Unides. Pel
que la participació de les Illes Balears, hi haurà 35 representants
de les organitzacions empresarials i sindicals i de les
associacions que defensen la responsabilitat social. 

Tot això pel que fa a la conferència en si. Ara bé, la
importància que té...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. El seu temps s’ha exhaurit. Sra.
Diputada?

I.11) Pregunta RGE núm. 1022/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Pla Avança PIME.

Passam idò a la següent pregunta, relativa a Pla Avança
PIME que formula la diputada Sra. Aina Crespí i Prunés del
Grup Parlamentari Socialista. Sra. Diputada, té la paraula.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La setmana passada la consellera
d’Innovació ens va explicar quines ajudes varen suposar el Pla
Avança per a la ciutadania de les nostres illes, de la mateixa
forma també s’han produït ajudes per a les PIME. Ciutadania i
PIME són dos dels sectors beneficiats pel Pla Avança, donada
la seva situació de feblesa davant dels canvis tecnològics. Amb
el Pla Avança es facilita a les PIME l’accés a la societat de la
informació, a l’era digital, a les noves tecnologies, per evitar
que es quedin enrere respecte de la resta de la societat.

Per tant, voldríem saber quines són les actuacions que s’han
fet des del Pla Avança i quina inversió ha suposat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Costa, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, com vostè molt bé
sap, la firma del conveni entre el Ministeri d’Indústria i el
Govern ens ha suposat portar a terme inversions en el marc de
la societat de la informació, també amb PIME com vostè ha dit,
unes inversions que superen els 3 milions d’euros, concretament
3,2 milions d’euros. 

Aquesta important xifra ens ha permès desenvolupar el
programa de dinamització de petites i mitjanes empreses, amb
el qual es pretén incrementar el grau d’incorporació de les TIC
a aquestes empreses, perquè entenem i estam convençuts que
són uns dels agents més importants del nostre teixit empresarial
i el que més valor afegit aporta a la nostra economia. Gràcies
precisament al Pla Avança es pretén fomentar també la demanda
i l’impuls al desenvolupament del sector de les noves
tecnologies per consolidar una indústria TIC pròpia,
especialitzada en sectors estratègics i sempre bolcada en la
petita i mitjana empresa. 

Les actuacions que es duen a terme dins del programa de les
PIME cerquen augmentar la implantació del negoci electrònic
mitjançant els següents objectius i que resumiré en tres punts.
En primer lloc, implantar a les PIME solucions TIC. En segon
lloc, fomentar noves solucions de negoci electrònic, inclosa la
factura electrònica. I en tercer lloc, facilitar la participació
efectiva de les PIME dels mercats electrònics, inclosos els de
contractació pública.

Resumidament podríem dir que les actuacions que es duen
a terme són: la recerca de solucions colAlectives sectorials,
basades en les TIC; la recerca de solucions horitzontals per a
empreses a distints sectors; la recerca dels mecanismes
necessaris per promoure la implantació de processos de
facturació electrònica; i per últim, afavorir l’intercanvi de
documents en format electrònic.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. Sra. Diputada, vol fer ús de la paraula?

I.12) Pregunta RGE núm. 1018/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a noves infraestructures a les Illes
Balears.

Passam idò a la següent pregunta RGE núm. 1018/10, és
relativa a noves infraestructures a les Illes Balears. La formula
el diputat Sr. Francesc Fiol del Grup Parlamentari Popular. Sr.
Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, és sabut que aquesta
legislatura s’inauguraran infraestructures iniciades altre temps,
l’hospital de referència de la comunitat n’és un exemple ben
clar, el gasoducte que ja està en funcionament, o el
transvasament de Sa Costera que també ja ha estat possible.
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El que li vull demanar, Sr. President, és que, a més que
efectivament durant aquestes tres quartes parts de legislatura
segur que s’han construït infraestructures, qualque escola s’ha
fet evidentment i qualque centre de salut s’ha inaugurat, és clar,
les grans infraestructures de comunicació, les grans
infraestructures viàries, que eren el compromís que aquesta seria
la legislatura del transport públic, idò li deman, Sr. President, si
creu que en aquests moments, en un moment avançat de la
legislatura, com són les tres quartes parts pràcticament, s’ha
donat satisfacció a les demandes dels ciutadans quant a
infraestructures, sobretot en infraestructures viàries, tren,
accessos a les grans ciutats?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Antich, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Fiol. Efectivament
vostè ho ha dit, hi ha infraestructures que es comencen en una
legislatura i s’acaben dins una altra, i tan important és qui la
comença com qui l’acaba, Sr. Fiol. Per tant, en aquest sentit,
efectivament hi ha tot un seguit de grans temes, com vostè deia,
el gasoducte, Sa Costera, etc., que s’han pogut acabar dins
aquesta legislatura i alguns d’ells amb projectes fets fins i tot
durant altres legislatures que no eren l’anterior.

Miri, jo crec que s’ha fet un esforç importantíssim per
arribar a grans acords amb l’Estat, que ha suposat convenis molt
importants i que el Govern de les Illes Balears està duent a
terme aquestes infraestructures, algunes es podran acabar ara i
algunes s’acabaran en una pròxima legislatura.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, jo el convid que no
sigui tan indulgent amb vostè mateix, jo crec que l’opinió
pública jutja, almanco al meu parer, sincerament li ho dic, que
no s’ha donat resposta suficient a les demandes
d’infraestructures, algunes no directament del Govern, com
poden ser els accessos a la capital de la comunitat autònoma, a
Palma, que ni tan sols estan licitats els projectes per fer la via
connectora, per si vostè no ho sap; aquestes són les grans
inversions del Pla de carreteres que ens ha de pagar l’Estat, no
estan fets ni els projectes.

I per no parlar, Sr. President, del tren. El tren, el ferrocarril
havia de ser el gran projecte de connectivitat, de comunicació
dins l’illa de Mallorca. I en aquests moments sabem amb tota
certesa que el gran projecte emblemàtic del tren d’Alcúdia no es
farà, que el tren de Manacor a Artà es posa la primera pedra -ho
he llegit, no sé on-, es posa la primera pedra, però ni tan sols
s’ha modificat el pla director corresponent de transport que és
vulnerat pel projecte que vostès impulsen, perquè passa per la
superfície del municipi de Manacor. Per tant, es trobarà amb

obstacles de tot tipus. Han creat el tramvia de la Platja de
Palma. No, no han creat el tramvia, han creat l’empresa del
tramvia de la Platja de Palma, perquè només en sentim a parlar
del tramvia de la Platja de Palma i torna a ser un gran projecte,
de grans inversions públiques i que tampoc no ha donat
satisfacció.

Per tant, Sr. President, es parla de grans inversions
públiques, però si vostè escolta l’Associació de Constructors per
exemple, tenen una gran queixa del deute del sector públic per
enguany mateix. Això tot els mitjans de comunicació ho han
recollit. 

En definitiva, Sr. President, creim que en aquestes alçades
de la legislatura no s’ha donat resposta suficient, els ciutadans
ho saben i desgraciadament per a vostès, els ciutadans els
passaran factura.

Gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Antich, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Fiol. Miri, si hi ha
alguns deutes el Govern el que fa és intentar palAliar-los el més
ràpidament possible. El cert és que els constructors també diuen
que si no fos per l’obra pública difícilment moltes empreses
podrien fer feina i és perquè efectivament s’ha fet un gran esforç
per part del Govern de les Illes Balears.

Miri, en qüestió de mobilitat: desdoblament Inca-Enllaç, 30
milions; 20 milions en mesures de seguretat de la xarxa
ferroviària; 10 milions per a la supressió de passos a nivell i
adequació d’estacions. En el primer trimestre del 2010
adjudicades obres per valor de 115 milions, 104 provenen del
conveni amb l’Estat; Manacor-Artà, electrificació doble via
Palma-Inca-Enllaç, ampliació i modernització dels tallers de
Son Rullan, adquisició de noves unitats elèctriques, etc.

Per altra banda, miri, Sr. Fiol, 34 noves obres entre noves
obres i reformes en centres de salut. Això són 77 milions
d’euros. La setmana que ve em pareix que posam la primera
pedra de l’Hospital d’Eivissa. 

En educació, acabats, en construcció o licitació, 43 centres
nous i 97 reformes. TIC a les escoles, 29 milions d’euros. 
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Residències, 720 places més. Vostè ho deia, efectivament
s’ha acabat el gasoducte i hem hagut d’acabar altres obres que
tenien especial dificultat. Vostè em parla de mobilitat i se’n
recordarà que vàrem gastar molt de temps per resoldre temes
com el metro i altres tipus de qüestions.

Per tant, miri, només en agricultura per posar-li un altre
exemple. Just el que són basses per a reutilització d’aigua, n’hi
haurà acabades durant aquesta legislatura a: Felanitx, Alaró,
Inca, Peguera, Artà, Capdepera, Es Mercadal, Ciutadella,
Formentera i Son Servera. 62 milions executats i en preparam
62 més.

En definitiva, Sr. Fiol, efectivament s’ha fet una inversió en
els darrers anys de 1.555 milions d’euros, per a enguany seran
1.061 milions, Sr. Fiol.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich.

(Aldarull i alguns aplaudiments a la sala)

II. InterpelAlació RGE núm. 15277/09, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
en matèria de protecció d'espais naturals.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de la InterpelAlació RGE núm. 15277/09
presentada pel Grup Parlamentari Popular. És relativa a política
del Govern en matèria de protecció d’espais naturals. En nom
del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Començaré amb una obvietat, aquesta interpelAlació es va pensar
per parlar de la política feta per un conseller de Medi Ambient
que avui ja no hi és i n’hi ha un altre. I no han transcorregut
encara els cent dies de marge que habitualment es donen a tot
governant com a temps necessari per definir la seva acció
política. Davant d’aquesta situació, el Partit Popular tenia dues
alternatives, o bé retirar la interpelAlació, que suposava furtar al
Parlament d’un debat que entenem molt necessari pels temes a
tracta; o bé, mantenir-la tal i com hem fet. Però vista la situació
existent, i vist que el conseller és encara un recent arribat a la
conselleria de Medi Ambient, amb aquest context que hem
explicat, la meva intervenció haurà de ser forçosament
moderada, plantejar més l’existència de problemes i la urgència
en afrontar-los, que la responsabilitat del conseller en la seva
generació.

En la nostra opinió, la política dels espais naturals protegits
durant el temps recorregut de la legislatura s’ha caracteritzat
aquests tres anys per tres notes predominants. Primera, manca
de decisió. Dos, manca de gestió. I tercer, absència d’un criteri.
No sabeu on voleu anar en aquest àmbit, no teniu les coses
clares. 

Primer punt, manca de decisió. Ha estat la nota predominant
de l’acció política en matèria d’espais naturals protegits des del
canvi de Govern de l’any 2007. El govern anterior va emprendre
una línia política molt innovadora, va aprovar un text legal, la
Llei per a la conservació dels espais naturals protegits o LECO,
que establia un camí segur per a les mesures de protecció, el
consens. Gràcies a aquest marc legal, el tarannà dialogant del
conseller Font i una feina llarga, tal vegada obscura, però
efectiva, es va poder resoldre un dels problemes ambientals que
era una assignatura pendent dels governs anteriors, la declaració
com espai natural protegit de la Serra de Tramuntana, de què
avui en feim tanta bandera. I ho va fer per primera vegada amb
la signatura de la major part de la propietat privada d’aquest
indret. A la vegada, es varen deixar iniciats gran nombre de
plans d’ordenació de recursos naturals, a Mallorca, el Llevant
i Es Trenc, es va aprovar en el Consell de Govern de juny del
2006; curiosament el GOB dins aquesta legislatura ha criticat el
conseller, i per tant al Govern, pel retard de la protecció d’Es
Trenc i Llevant dins aquesta legislatura. Notícia d’un mitjà de
comunicació de dia 10 de novembre del 2009. A Menorca
vàrem deixar iniciats el sud de Ciutadella i la zona nord, que
inclou els tres barrancs declarats monuments naturals. I a
Eivissa, Cala d’Hort.

Què s’ha fet aquests tres anys? No ho sabem. Però sí podem
dir el resultat de la gestió, no direm magre, sinó inexistent. La
nostra impressió és que un compte de resultat tan escàs només
es pot deure a una raó: la manca de decisió, probablement
deguda a la inexistència d’un acord real sobre quins eren els
objectius, ordenar-los i prioritzar, i aquells que són ja
inajornables i aquelles altres que no resultaven tan urgents. 

I vist que aquesta era la situació, el Govern va oficialitzar la
seva inacció aprovant una reforma de la LECO que permet tenir
vigents indefinidament, hi va votar el BLOC a favor, mitjançant
pròrrogues, els acords d’inici de PORN ja aprovats. Com que no
són capaços, no sou capaços d’aprovar-ne cap, continuaran
venent fum, fum i més fum i embullarem la troca. I això ha estat
la seva manca de decisió. La primera tasca que s’hauria de
proposar el nou conseller hauria de ser aquesta, fixi un objectiu
realista, fixi'l i tracti de treure'l endavant.

Dos, la segona característica de l’acció de govern durant
aquests tres anys transcorreguts ha estat la manca de gestió. Les
demandes legítimes de la ciutadania i dels propietaris,
perfectament entenedores i previsibles, però conegudes, no han
tengut resposta. No s’han desenvolupat nous convenis que
permetin compatibilitzar la propietat privada amb el gaudi
públic dels espais. No s’ha convocat encara una reunió de
l’autoritat de gestió del paratge natural de la Serra de
Tramuntana, tres anys després de la seva declaració, furtant una
ordre d’aquest parlament, a la Comissió d’Ordenació del
Territori una proposició no de llei aprovada per unanimitat de
tots els partits, furtant la responsabilitat d’aquest parlament,
vostès que són tan democràtics! 

Ignoram en quin estat de tramitació es troba la declaració
com a ZEC,  Zona Especial de Conservació de la Xarxa Natura
2000. La tramitació de les ajudes a propietaris de finques, a més
de tramitar-se molt lentament, va posar de manifest que
mitjançant una reforma normativa de l’actual govern, s’havien
fet incompatibles les ajudes ambientals i les agrícoles. Aquesta
darrera situació perjudica especialment la tasca de conservació
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dels marges, vist que en l’actualitat no hi ha explotació agrícola
econòmicament rendible de les oliveres centenàries de la Serra.
No refer els marges suposa més erosió i més degradació
ambiental, Sr. Conseller. 

Em limit a exposar unes pinzellades dels problemes que
afecten la tasca que té encomanada, sé que no ho podrà acabar
tot, però el seu deure és almanco establir les línies de feina i
començar accions.

I tercer, la tercera característica del segon pacte de progrés,
perquè ara ja no sou sis partits, íntimament relacionada amb les
dues anteriors ha estat la manca d’un criteri. Durant tota la
legislatura no s’ha transmès una idea clara del que es volia fer
en aquest àmbit durant el seu mandat. Pensam que això és
perquè en realitat no existia aquest criteri, o potser els feia nosa
el conseller que hi havia fins ara, un acord bàsic sobre el que es
volia fer. 

Potser amb la ruptura del pacte aquesta situació de manca de
criteri canviï, però ens temem que el canvi sigui per anar a
radicalitzar la seva política. La primera acció del Govern que sí
coneixem fins avui és l’inici del PORN de S’Albufera, que se
n’ha parlat a les preguntes, única finalitat d’aturar un projecte
d’un camp de golf amb una tramitació molt avançada i que ha
guanyat sentència rere sentència. Sr. Conseller, la seva política
no ens convida a l’optimisme. El seu tarannà personal, on brilla
amb llum pròpia la transgressió d’una finalitat purament política
-vostè va botar una barrera en contra del que deia el seu govern,
les normes de conservació de la seva pròpia conselleria, que ara
dirigeix-, tampoc no permet ser molt optimista sobre les
polítiques que desenvoluparà. Per cert, Sr. Conseller,
m’agradaria que em contestàs, i vull fer un incís, sobre la seva
política “bota barreres” de cap de setmana. Ens agradaria saber
si pensa impulsar la sanció de la infracció comesa, perquè està
obert l’expedient, o més bé vostè s’autoexonerarà de no tramitar
aquest expedient. M’agradaria que em contestàs, Sr. Conseller,
convendria saber-ho.

(Petit aldarull a la sala)

Tancat el parèntesi, si la temptació que té és l’extremisme
només li recordaré que les polítiques radicals -li ho han dit
abans altres consellers, companys meus- del primer pacte varen
acabar amb una forta reacció dels propietaris, que veien en la
conselleria i els seus agents un enemic en lloc de veure’ls com
a colAlaboradors. Si vostè romp el consens bàsic que hi ha hagut
en aquest àmbit i emprèn el camí de la imposició ens tendrà
davant. Farem costat a la societat civil i li ho dic amb tota
fermesa, estarem a veïnat de la societat civil.

Sr. Conseller, només posant en marxa algunes de les
mesures suggerides en aquesta intervenció cobrireu l’expedient
amb dignitat. Aviat farà dos mesos del seu nomenament, la
Conselleria de Medi Ambient, i en particular la política d’espais
naturals protegits, no és mereix un conseller esporàdic, un
conseller que dedica el 90% del seu temps a gestionar Mobilitat
i un 10% a Medi Ambient. Des del Partit Popular li demanam
que s’allunyi de vells clixés, no caigui en la temptació, que han
dominat la seva visió d’aquests àmbits de la política ambiental.
Sr. Conseller, posi’s la roba de fer feina, deixi el cinisme i
comenci, que el temps li serà curt.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

(Aplaudiments)

Té la paraula, en representació del Govern, el Sr. Vicens.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, la
interpelAlació solAlicitada pel Grup Parlamentari Popular es
planteja per conèixer la política del Govern en matèria de
protecció d’espais naturals. Tot i que fa poc més d’un mes que
estic al capdavant de l’exconselleria de Medi Ambient atesa la
darrera remodelació i significativa remodelació del Govern,
intentaré explicar-los la feina feta pels anteriors responsables i
les línies i orientacions del Govern en aquesta matèria.

Si em permeten començaré per fer referència als espais
naturals protegits que hi ha a les Illes Balears. A tall de resum
les Illes Balears tenen una àmplia xarxa d’espais naturals,
concretament gairebé 100.000 hectàrees que corresponen a un
parc nacional, el Parc Nacional de l’Arxipèlag de Cabrera; sis
parcs naturals, que són concretament S’Albufera, Mondragó, Sa
Dragonera, S’Albufera des Grau, Ses Salines d’Eivissa i
Formentera i la península de Llevant; una reserva natural,
S’Albufereta, a més de totes aquelles reserves incloses dins els
parcs naturals que he dit abans; dos monuments naturals, Ses
Fonts Ufanes i el Torrent de Pareis, i aquests espais naturals es
corresponen, com saben vostès, a la figura de protecció
establerta per la llei estatal de referència, que és la Llei 42/2007,
i per tant són figures de protecció homologables a tot el territori
estatal.

De la legislació autonòmica, després de la Llei 5/2005, de
conservació d’espais naturals, de rellevància ambiental, perdó,
es desprèn la figura de paratge natural, i comptam amb el
paratge natural de la Serra de Tramuntana.

I pel que fa als espais naturals pertanyents a la Xarxa Natura
2000, a les Illes Balears hi ha 127 llocs d’importància
comunitària, amb una superfícies de més de 200.000 hectàrees,
i 55 ZEPA amb una superfície de més de 138.000 hectàrees,
totes aquestes declarades el 2006, de les quals 121 foren
tramitades l’any 2000, 55 d’elles el 2004 i 5 el 2008, perquè
s’ha de dir que el maig del 2008, aquesta legislatura, aquest
govern ha hagut de crear noves zones de protecció per a les aus
de Mallorca i Menorca, ja que el Tribunal de Justícia de
Luxemburg va dictar una sentència condemnatòria contra el
Ministeri de Medi Ambient que afectava les Illes Balears per no
haver declarat prou zones ZEPA.
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L’exconseller de Medi Ambient va exposar a inici de
legislatura les principals línies d’actuació, de les quals, i fent
referència a aquestes línies, els destacaré el més important. En
primer lloc la importància de la gestió dels espais ja protegits.
Diferesc bastant de l’opinió que té la Sra. Soler com a diputada
del tema de la ineficàcia i la paràlisi que hi ha hagut a
l’anterior..., durant aquests anys, perquè li puc assegurar que es
va fer una gestió dels espais protegits precisament perquè tan
important és declarar nous espais com precisament poder
gestionar bé els que ja tenim, i en aquest sentit el Govern ha duit
a terme durant aquests anys tot un conjunt d’inversions, de
millora d’infraestructures, equipaments, elements naturals i
patrimonials, com són -n’hi diré uns quants- nous centres
d’interpretació, establiment d’itineraris, recuperació de paisatge,
reintroducció d’espècies, recuperació d’hàbitats naturals,
recuperació de patrimoni cultural i etnològic, adequació de
camins i d’accessos, refugis, aules, programes d’educació
ambiental, etc. 

I un tema que en concret mereix ser bastant destacat és el pla
de senyalització de parcs i espais naturals per tal d’oferir als
visitants, ja siguin residents o turistes, la possibilitat de gaudir
del nostre territori natural a través del coneixement i la
potenciació d’activitats complementàries, que evidentment
sempre han de ser respectuosos amb el medi. Concretament
l’any 2008 es va senyalitzar tot el parc natural de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera, el 2009 s’ha actuat i ha finalitzat o bé
està en execució Mondragó, el Parc de Llevant, S’Albufera des
Grau, Sa Dragonera, S’Albufera, S’Albufereta i Es Vedrà; i el
2010 s’ha d’iniciar la senyalització de la Serra de Tramuntana.

Pel que fa als parcs naturals cal destacar també la recent
transferència del Parc Nacional de s’Arxipèlag de Cabrera i del
seu centre d’interpretació, que ens caldrà ara organitzar i definir
amb urgència la seva gestió però sempre dins el marc de
l’empresa pública Espais de Natura. He de dir, pel que fa a la
gestió dels espais naturals, que s’ha pressupostat enguany una
despesa de 6,9 milions d’euros de capítol 4, i 5 milions d’euros
de capítol 7, on es pressuposten, com sap vostè, les
transferències a l’empresa Espais de Natural. 

També, senyores i senyors diputats, associat amb aquest
darrer punt, també és prioritari per al Govern i ho ha estat durant
aquests anys impulsar fórmules que permetin la viabilitat
econòmica i social dels nostres espais naturals. El turisme
sostenible, l’ornitològic, el de senderisme, el cultural, l’esportiu,
és compatible amb la conservació dels espais naturals.
L’agricultura ecològica i el foment dels productes tradicionals
són factors a tenir molt en compte en aquesta matèria. En aquest
sentit vull ressaltar la feina que es fa per a l’aprovació d’un pla
especial de la xarxa d’àrees de lleure, que preveu tota la xarxa
de refugis, d’albergs, de cases de colònies, d’itineraris, d’àrees
recreatives, àrees d’acampada, que han de regular i afavorir l’ús
públic dels nostres espais naturals. Actualitzarem aquesta
documentació, analitzarem les propostes que s’han fet i durem
a terme la tramitació administrativa. Un cop aprovat iniciarem
les actuacions que es preveuen a tots aquests espais a través
d’Espais de Natura o a través de l’empresa pública IBANAT.

En segon lloc també vull destacar la importància d’activar
la participació ciutadana. La complicitat -i li ho dic clarament-
la complicitat de les institucions, dels consells i dels
ajuntaments, i també dels propietaris de les finques, en la
protecció i conservació dels espais naturals serà per a mi un
exemple a seguir durant aquests tres anys. En aquest sentit cal
tenir en compte les possibilitats que s’han ofert als diferents
òrgans de gestió, per exemple les possibilitats que ofereixen les
juntes rectores i els patronats com a òrgans consultius, i també
les autoritats de gestió quan n’hi ha. En aquesta legislatura li he
de dir que s’han reunit almenys un cop gairebé totes les juntes
rectores o patronats i s’ha treballat per una participació real dels
diferents agents socials i de les altres institucions que estan
implicades, i crec que s’ha de seguir per aquest camí.

D’altra banda una de les línies de treball obligades és
redactar i aprovar, i vostè n’ha fet referència, i actualitzar també
els diferents instruments de gestió dels espais naturals protegits.
En aquest sentit hi ha molta feina a fer. Com saben vostès seria
convenient que els parcs naturals, les reserves naturals i els
paratges naturals tenguessin dos instruments de gestió, per una
part els PORN, els respectius PORN i, per altra, el Pla rector
d’ús i gestió, el PRUG, així com també programes anuals
d’execució; en el cas dels monuments naturals, les normes de
protecció, i en el cas dels espais en Xarxa Natura 2000, els
futurs plans de gestió. La Conselleria de Medi Ambient em
consta que ha treballat, i molt, en l’elaboració d’aquests PORN,
concretament el de Cala d’Hort, el del Parc de Llevant, el d’Es
Trenc i els del nord i el sud de Menorca, i sembla que els que
estan més avançat són els d’Es Trenc i els de Menorca, però
encara pendents de consensuar amb les administracions i els
propietaris. Tenc entès que les tramitacions van lentes,
efectivament, però igual que ja va dir el meu predecessor, el
tema d’aconseguir el màxim consens és molt important i veig
que vostès comparteixen aquest mateix aspecte. També he de
destacar que el PRUG de S’Albufera des Grau ja està gairebé
conclòs i esper poder-lo presentar molt aviat perquè pugui entrar
en vigor el primer semestre de 2010.

Pel que fa al tema de les finques públiques, també una de les
línies de legislatura era adquirir noves finques públiques -ja en
vàrem parlar la setmana passada, crec recordar- aprofitant el
compromís del Ministeri de Medi Ambient per finançar tota una
sèrie d’adquisicions de finques litorals que reuneixin
determinats requisits d’importància ambiental o que estiguin en
greu perill de degradació o de transformació. A les finques
públiques que són titularitat del Govern de les Illes Balears,
unes 13 finques a totes les Illes Balears -durant aquesta
legislatura s’han adquirit dues finques més, la finca pública de
Planícia, una finca importantíssima, a Mallorca, i la finca de
Can Cosmi a Eivissa-, durant el 2010 s’hi faran diverses
actuacions de millora, senyalització, itineraris i obres de
manteniment, sobretot en el cas de Planícia. La conselleria ja ha
passat diverses propostes de noves compres al ministeri, però
com sap i li vaig dir la setmana passada el ministeri encara no
ha respost. També li vaig dir que l’exconseller estava preocupat
perquè en una reunió bilateral el secretari d’Estat havia
manifestat la preocupació per revisar aquests compromisos, de
tal manera que la crisi i les retallades pressupostàries jo crec que
faran revisar aquests compromisos. Tot i així li puc assegurar
que per la nostra part reclamarem aquests compromisos, i no cal
dir que la conselleria tot d’una que sigui possible reprendrà
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aquest tema i analitzarà i estudiarà les propostes que vàrem fer,
i demanarà la intenció de Madrid en aquest assumpte.

També voldria destacar altres línies d’actuació que també
tenen relació directa o indirecta en matèria d’espais naturals.
Una línia, i vostè l’ha anomenada, són les línies d’ajudes als
propietaris per a la conservació i millora de les finques incloses
dins els espais naturals; per tal de millorar aquest procés i
agilitar-lo ja vàrem fer una modificació de la normativa el
setembre de 2009, les solAlicituds han passat de 150 del 2005 al
2006 a 1.219 en el 2009-2010, i la convocatòria bianual, aquesta
darrera, ja està feta i s’està tramitant.

Per un altre costat també serà important continuar amb tots
aquells programes de recuperació d’espècies amenaçades en
espais naturals. També l’aprovació dels plans de recuperació
que falten i el desenvolupament dels que ja estan aprovats, i
també tots aquells programes de control d’espècies
problemàtiques i invasores, control i persecució de l’ús del verí,
i per suposat també els plans de reforestació i els recursos i les
estratègies pel que fa a la lluita contra els incendis forestals, que
són programes que estan pressupostats amb importants partides.

Per tant, i com no pot ser també..., com pot comprovar
d’acord amb aquesta breu exposició, durant aquests tres anys
s’ha fet molt feina i puc assegurar que se’n continuarà fent.

I pel que fa als criteris, miri, jo li diré que el plantejament
general de les polítiques ambientals he de dir que, tot i
compartir, i per tant les continuaré, les línies generals de treball,
personalment sí que li voldria dir que com a nou conseller de
Medi Ambient i Mobilitat consider que avui en dia s’han de
tenir en compte com a mínim els següents punts que li diré,
perquè vostè diu que reclama criteris, i no es preocupi que per
criteris no estarem. Per tant aquests cinc punt serien: impulsar
la gestió activa dels espais naturals en comptes d’una gestió
passiva o simplement bàsica; incloure nous espais protegits però
sempre que tenguin hàbitats i espècies significatives i també
espais de millor diversitat biòtica o abiòtica; mantenir...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vicens ha d’anar acabant.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Vaig acabant. Mantenir la funcionalitat dels sistemes
naturals, la gran assignatura pendent és la connectivitat
ecològica en aquesta terra; assignar a cada espai natural la
figura de protecció més adequada, per tant congruència entre la
figura i els objectius de protecció; i sobretot també no confondre
la protecció dels espais naturals amb debat de titularitat pública
o privada sinó més aviat adquirir, per exemple, noves finques
públiques, però amb criteris de perillositat de la seva
transformació o bé criteris d’augmentar la superfície pública
d’accés als ciutadans.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Té el torn de paraula, per part del Grup
Mixt, la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, certament fa poc temps que vostè està al
càrrec d’aquesta conselleria. Per tant nosaltres el que farem serà
fer un breu recorregut per la política que en matèria de protecció
d’espais naturals s’ha fet fins ara per part d’aquest govern, de
l’anterior conseller, i també li plantejarem alguns temes que ens
preocupen i en els quals nosaltres pensam que s’hauria
d’aprofundir en el que queda de legislatura. 

De manera global, i també al fil de la seva exposició,
nosaltres en general fem una valoració positiva de la feina que
s’ha desenvolupat fins ara, i destacaríem algunes àrees
d’actuació. En primer lloc, l’ampliació de les zones ZEPA dins
la Xarxa Natura 2000, efectivament, i com vostè ha dit seguint
les recomanacions o les obligacions derivades de la sentència
del Tribunal Superior de Justícia de Luxemburg. En segon lloc,
la millora d’infraestructures i equipaments dels espais naturals
protegits; nosaltres des d’Eivissa era una reclamació la
senyalització del parc natural de Ses Salines d’Eivissa i
Formentera, i aquesta es va dur a terme el 2008; efectivament
vostè esmenta que aquestes mateixes actuacions s’han fet a
altres parts de la comunitat autònoma. També consideram molt
important i destacada la transferència de les competències del
Parc Nacional de Cabrera.

Ens sembla important l’anunci que ha fet que aviat estarà
preparat aquest pla especial de la xarxa d’àrees de lleure en la
natura, que permetrà sobretot afavorir l’ús públic dels espais
naturals dins una concepció que podríem dir d’espais dinàmics
i participats. També la redacció de les eines de gestió bàsica
dels parcs naturals, PORN i PRUG, i nosaltres també donam
suport a aquesta idea del necessari consens i la participació; per
cert que aprofitam per donar-li el nostre suport pel que fa a
l’ampliació anunciada del PORN de S’Albufera.

Finques públiques, també una qüestió important. Valoram
positivament la compra de Planícia de Mallorca i de Can Cosmi
a Eivissa. En aquest sentit sí que volem recordar que Eivissa és
segurament de les quatre illes aquella en què les finques de
titularitat pública són diríem més insignificants; la incorporació
de Can Cosmi a la que ja existia de S’Argentera i a la de Can
Marroig a Formentera és una passa important. També aprofitam
per donar-li el nostre suport en la reclamació d’aquests 40
milions d’euros compromesos per part del ministeri de Madrid
pel que fa a l’adquisició de finques públiques. 
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També ens sembla important i destacable la millora en les
subvencions i les ajudes donades als propietaris, en aquest sentit
en sentit contrari al que deia la Sra. Soler. Nosaltres pensam que
s’ha donat una passa important, que s’han fet importants
subvencions i ajudes per la reparació de marges, d’exteriors, de
tancament de finques o de neteja forestal. 

I després també els plans de reforestació i lluita contra les
incendis. En aquest sentit sí que volem destacar una actuació
important en el cas de l’illa d’Eivissa que va ser la reforestació
de la zona de Cala Xarraca. 

Això seria un repàs molt ràpid. Ara sí que incidirem en
alguns temes en què pensam que s’hauria d’aprofundir, i ens
permetrà que també em fixi fonamentalment a l’illa d’Eivissa.

En relació amb el parc natural de Ses Salines, pensam que
és important elaborar el Pla rector d’ús i gestió de l’activitat
salinera.

També pensam que s’ha d’incrementar el control de les
infraccions que es cometen dins el parc, tant a l’estiu, com a
època base, que són infraccions de caire diferent.

Estam pendents de l’obertura, que pensam serà immediata,
del centre d’interpretació de Sant Francesc.

I un problema que ens preocupa molt i que sabem que s’hi
treballa, en colAlaboració amb el Consell d’Eivissa, és el
problema dels accessos al parc natural de Ses Salines, que,
sobretot durant l’estiu, està sotmès a una importantíssima
pressió demogràfica, i pensam que s’ha d’actuar de forma
ràpida.

I també la necessitat de mantenir les instalAlacions de Can
March.

En relació amb l’espai protegit de Cala d’Hort i Cap de
Llentrisca, aquest que va ser reduït a quasi no res després de la
importantíssima llei LECO de què parlava la Sra. Soler, pensam
que sí que seria important que el PORN tiràs endavant. Fa uns
dies es feia un anunci per part de l’Ajuntament de Sant Josep,
que sembla que hi havia un acord o interessos per part dels
propietaris de poder incorporar-se a aquest parc natural, i seria
important que això també es pogués fer abans que acabàs la
legislatura.

També, en relació amb Els Amunts, pensam que s’hauria de
treballar per definir la figura ambiental específica d’aquesta
zona i encetar el pla d’ordenació corresponent.

I després una darrera qüestió pel que fa a les mesures en
relació amb la introducció d’espècies alAlòctones a l’illa, sabem
que s’ha treballat; a Eivissa sobretot hi ha un problema en
relació amb la introducció de serps i pensam que s’haurien
d’intensificar les accions.

En definitiva, una valoració positiva, molta feina a fer, com
sempre a qualsevol àrea de govern, i l’encoratjam que ho faci
possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Té la paraula per part del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Sr. Conseller, essent aquesta una interpelAlació
referent a la política d’espais naturals que fa aquest govern,
deixi que comenci felicitant-lo per la seva coratjosa decisió
respecte del camp de golf de Son Bosc.

(Remor de veus)

L’inici d’un PORN que inclou la major part de terreny del
camp de golf no fa altra cosa que reconèixer allò que hem
defensat sempre, que Son Bosc forma part de S’Albufera de
Mallorca, forma part del mateix àmbit ecològic; té els mateixos
valors ambientals a preservar, i si no forma part de la
delimitació del parc natural és perquè el Govern Matas a la
legislatura anterior el va excloure. Les coses, senyors diputats,
a la legislatura anterior es feien així, que es vol fer un camp de
golf allà on hi ha un parc natural, idò no tenim més problemes
que treure aquell sector del parc natural. D’aquest tema, en
qualsevol cas, hi ha una compareixença prevista, hi ha una
proposició no de llei, hi ha una proposició de llei, també, per
tant en podrem parlar molt. Però sàpiga que tendrà el nostre
suport per defensar la preservació de Son Bosc.

Per cert, respecte d’allò que ha dit la Sra. Soler, és veritat
que hi ha alguna sentència, però també és veritat que hi ha
alguna sentència pendent, com la que té posada el BLOC i el
GOB respecte de la llicència i que estam esperançats que la
sentència que finalment arribi sigui favorable als nostres
postulats. En qualsevol cas, com dic, d’aquest tema ja en
podrem parlar i només volia començar la intervenció amb
aquesta felicitació.

La interpelAlació va més en general, sobre la política d’espais
naturals del Govern, una política a la qual, pel que hem vist a la
premsa i pel que hem vist en els mitjans de comunicació, hi
dedica molts esforços, l’afirmació segons la qual només dedica
un 10% de la seva activitat al medi ambient crec que no se
sustenta a qualsevol lectura de les informacions que la seva
conselleria treu en els mitjans de comunicació.

I respecte de la política d’espais naturals, nosaltres agraïm
totes les explicacions que ha donat i efectivament pensam que
durant aquesta legislatura s’han fet coses positives en qüestions
de recuperació d’espècies, de senyalització, de Xarxa Natura
2000, de l’ús públic d’espais naturals i de moltes altres coses.
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També és veritat, però, que era un conseller diferent, que era
un conseller d’una altra formació política i que nosaltres
assumim la responsabilitat que ens toqui, en la mesura que som
membres del mateix Govern, però naturalment entenem que
vostè, com a conseller, és responsable sobretot de la política
d’espais naturals que es proposi fer a partir d’ara.

Una matèria, dit sigui de passada, en la qual, des del suport
al Govern que hem donat durant tota la legislatura, com a grup
hem manifestat, tant en el plenari com en comissions, algunes
posicions pròpies, respecte del golf de Son Bosc, com no pot ser
d’una altra manera, però també respecte de temes com la
diligència en la redacció de PORN; nosaltres també demanam
que hi hagi diligència, que hi hagi feina, que no s’aturin les
coses pel que fa a la redacció de PORN, i aquest respecte tenim
presentada en aquest plenari, o en aquest Parlament com a
mínim, una proposició no de llei que demana que hi hagi
diligència, que hi hagi rapidesa pel que fa a l’aprovació dels
PORN, que hi hagi rapidesa dins les possibilitats, com és lògic,
de l’aprovació dels PORN de la península de Llevant a
Mallorca, d’Es Trenc i Es Salobrar també a Mallorca i de Cala
d’Hort a Eivissa. Una proposició no de llei, per cert, que acaba
afirmant que s’ampliï l’àmbit previst quan sigui necessari per a
una adequada protecció dels valors naturals d’aquestes àrees.

Nosaltres demanam una política d’espais naturals que vagi
més enllà de la protecció de les finques públiques. Recordam,
no podem deixar de recordar-ho, ho hem recordat moltes
vegades en aquesta tribuna, però no podem deixar de recordar
que els parcs naturals del parc de Llevant i de Cala d’Hort varen
ser eliminats, a la pràctica, amb una llei d’acompanyament de
pressuposts, ja dic, això s’ha esmentat moltes vegades, però mai
no serà prou esmentat pel vergonyós d’aquesta actuació i pel
ridícul de la doctrina en la qual es fonamentava, segons la qual
els valors naturals a una àrea depenen de si la titularitat és
pública o és privada.

Nosaltres l’encoratjam, per tant, a fer una política d’espais
naturals que vaig en concordança amb els valors de les àrees
que es tracta de protegir. L’encoratjam a fer-ho amb una gestió
també eficient, una gestió que sigui al mateix temps operativa
i austera, i en aquest sentit les notícies que hem vist darrerament
en els mitjans de comunicació, de l’eliminació de la gerència del
Consorci de les finques públiques d’Albarca i Es Verger, i
l’eliminació de la gerència del Consorci de la Gola a Pollença,
pensam que també són notícies positives; anuncien a més
l’eliminació dels propis consorcis en la mesura que era una
duplicació innecessària, va en la bona línia, en la supressió
d’entitats amb iniciatives supèrflues.

L’encoratjam també a anar en la línia del consens, en la línia
de fer de la protecció d’espais naturals una oportunitat per als
propietaris, en la línia de fer els espais naturals motors
econòmics de les comarques corresponents, però sobretot que
això no sigui un discurs buit, perquè aquest discurs del consens,
de l’oportunitat, del motor econòmic l’han fet tots els partits
polítics, però nosaltres l’encoratjam a fer-ho realitat i sobretot
que no sigui un pretext per a no avançar.

La política de protecció dels espais naturals, per acabar, és
una part essencial de la política de preservació de la
biodiversitat; és una política que ens ha d’oferir als residents la
possibilitat d’estar en contacte amb un entorn natural
relativament poc modificat per l’acció humana, i per tant ha de
suposar una millora de la qualitat de vida; també ha de suposar
una millora del valor del país com a destí turístic, i entenem que
té un caràcter de preservació d’un llegat, un llegat que hem
rebut dels nostres predecessors i que hem de tenir la capacitat de
llegar als nostres fills.

Nosaltres pensam que va en la bona línia, que ens té al seu
costat, i que quan l’oposició ...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Llauger, ha d’anar acabant.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, estic acabant, una frase.

... quan l’oposició li vengui a reclamar protecció mentre al
mateix temps duen a aquest Parlament iniciatives de
desprotecció, que és el que fa, com la de fer un camp de golf a
una àrea que és ni més ni menys que propera a un parc natural
i que mereix ser parc natural, ens tendrà al seu costat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, en
aquest cas no faré un recorregut per la història de la política de
protecció d’espais naturals del Govern perquè, tant vostè, Sr.
Conseller, com altres portaveus, ja hi han fet referència i han fet
aquest recorregut.

Crec que la protecció d’espais naturals, o la política de
protecció, no preocupa gaire, al nostre grup com a mínim, en
alguns moments al llarg d’aquest debat tampoc no interessava
gaire al grup interpelAlant, però m’imagín que per dos motius
diferents: nosaltres, perquè clarament entenem que s’estan fent
les coses bé i tant el que proposa vostè com la feina d’aquí al
final, com la que s’havia fet per part de l’anterior conseller de
Medi Ambient, crec que són polítiques encertades.

Deia l’interpelAlant, li comentava que hi havia dues opcions:
una és retirar aquesta interpelAlació i l’altra mantenir-la, i que
havien decidit mantenir la interpelAlació, i jo crec que potser
n’hi havia dues més, i era decidir si, primerament si presentar-la
o no presentar-la, la millor hauria estat no presentar-la la
interpelAlació, perquè, com hem pogut comprovar, no tenia gaire
sentit ni gaire pes.
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Crec que a tots ens sorprèn d’alguna manera la deriva del
Partit Popular, del Grup Popular, en matèria de protecció
d’espais naturals i que avui, precisament en aquest plenari, s’ha
pogut fer bastant evident; hem pogut comprovar com en qüestió
de mitja hora, aproximadament, el Grup Popular és capaç de
defensar blanc i negre sobre la mateixa qüestió i sense cap
problema de consciència. Primer, hem pogut comprovar com en
el torn de preguntes es reclamava al Govern la construcció d’un
camp de golf, que pot afectar un entorn protegit, i ara amb
aquesta interpelAlació d’alguna manera es critica la política de
protecció que aplica aquest Govern, no tan sols per aquest
conseller sinó també per l’anterior, per a d’alguna manera ser
insuficient.

I no deixa de ser curiosa aquesta situació, no deixa de ser
curiosa perquè, precisament, ve això, aquesta crítica i aquesta
doble manera d’interpretar i entendre les coses d’un grup
polític, d’un grup parlamentari que a la passada legislatura, quan
tenia l’opció de prendre decisions i de governar, la primera
decisió que va prendre va ser retallar parcs naturals. I això,
doncs a ells els pareix lògic, dins una política de defensa
d’aquests i de protecció dels espais naturals, però tal vegada,
des d’una política seriosa en matèria de protecció i en matèria
mediambiental, aquest retall no és el més encertat. I es varen
retallar i deixar a la mínima expressió parcs naturals, un a
Mallorca i un a Eivissa, i com ja hem pogut escoltar per part
d’altres portaveus, precisament es va treure d’un entorn protegit
aquell terreny que feia falta per poder-hi fer un camp de golf.

L’interpelAlant li deia, Sr. Conseller, que faria una
intervenció moderada; jo crec que tampoc no tenia gaire
opcions, perquè sortir aquí a fer una intervenció dura i virulenta
sobre la política de protecció per part d’un portaveu del Grup
Popular resultaria un tant anecdòtic.

Jo crec que és molt complicat que surti el Grup Popular i
pretengui donar lliçons en matèria de protecció i és complicat
perquè l’únic que podem sentir de la seva intervenció és que
quan surt aquí el que fan és que reclamen del Govern, fins i tot
fan un llistat de coses que s’han de fer i que s’exigeixen, però la
pregunta que un es fa és per què quan governaven no feien tot
això; segurament perquè utilitzen dos àmbits diferents, en
funció de si es governa o s’és a l’oposició.

Miri, jo record, hi va haver a principis de la legislatura, no
record exactament ara quan, una altra interpelAlació, en aquest
cas en matèria de política territorial, on recordarà que el
portaveu del grup interpelAlant de l’oposició li reclamava també
tot un seguit de coses que s’havien de fer per part del Govern,
precisament en la línia de protecció; però sí va dir clarament que
li reclamava perquè era a l’oposició, però que de tot allò que li
reclamava que fes ell hi estava en contra, i que això és una
prova més de com pensa i com actua el Grup Popular en
aquestes qüestions.

Jo, per anar acabant, perquè ja no tenc més temps,
simplement, se li ha reclamat també un tema de tramitació
d’expedients; m’agradaria recordar com es feia la política en
aquestes coses, en tramitació d’expedients la passada
legislatura, perquè si no ho record malament, alguna denúncia
d’algun agent de Medi Ambient es va guardar dins un calaix
més de deu mesos, precisament per a no tramitar-la, perquè
segurament no devia interessar, però ara es reclama que es
tramitin acceleradament.

Resumint i per acabar, Sr. Conseller, crec que s’ha dit més
de 1.500 hectàrees noves protegides amb propostes aprovades
en aquest Parlament per part del Govern i a més totes aquelles
polítiques que s’executen des d’altres conselleries, perquè la
protecció és transversal, a fi de no seguir amb la política de
destrucció de territori.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, ha d’acabar.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab directament, Sra. Presidenta, i moltes gràcies.

Simplement, entre tots hauríem d’entendre que no sempre la
política específica de protecció d’espais és el que fa falta, que
de vegades la no destrucció també ajuda molt a la protecció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula la Sra. Soler?

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Qualsevol no fa ús de la paraula si
el Sr. Boned m’ha demanat que fes ús de la paraula amb la seva
intervenció. Si el Sr. Boned no sap què és interpelAlar el Govern,
el Partit Popular ha fet una acció de responsabilitat i li ha dit:
presentam la interpelAlació perquè la tenim presentada, la
podríem retirar, però no furtarem la tasca d’aquest Parlament,
cosa que el Govern actual sap fer molt: convocar i desconvocar
i consellers que no poden venir perquè tenen una agenda molt
ocupada per donar explicacions a la comissió pertinent ho fan
sovint sovint. El Partit Popular ha duit la interpelAlació i ha dit
al conseller: no du cent dies, serem moderats, però sí que li
demanam gestió. I està clar per què els d’Unió Mallorquina ja
no formen part d’aquest Govern, no ens enganem, els consellers
que no hi són, i el Sr. Grimalt en concret, no era per la
corrupció, ell personalment, era perquè vos feia nosa a
vosaltres; ha sortit la part més radical del Govern a parlar: la
Sra. Suárez, el Sr. Llauger, el Sr. Boned i el conseller, i no han
parlat de consens amb els propietaris ni res, som a un govern
totalment radical, vos és igual tot i ho heu demostrat.

(Remor de veus i petit aldarull)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Llauger.

LA SRA. SOLER I TORRES:

El primer que heu fet quan heu entrat a governar, i el Sr.
Conseller de Medi Ambient ha estat, en el primer Consell de
Govern, Son Bosc fora. Els és igual la seguretat jurídica, els és
igual tot, el que és curiós és que siguin tan cínics que quan eren
un govern de sis partits, fa dos mesos, Son Bosc anava bé, i ara
que són un partit de cinc partits, que se n’ha anat l’ala més
centrada d’aquest govern, Son Bosc no va bé; qui feia nosa Son
Bosc o el partit que heu tret fora? On és la seguretat jurídica
d’aquesta comunitat? Quina és la política mediambiental que
vostès volen dur endavant?

Sr. Boned, vostè no hi era a la passada legislatura, la seva
companya d’escó paga grans, grans, grans -no ho pareix que hi
sigui, jo ho sé que hi era, però li dic que pareix que no hi era-,
paga grans publicitats, pàgines senceres perquè la Serra de
Tramuntana sigui declarada patrimoni de la UNESCO. Sap qui
és que va aconseguir espai natural protegit la Serra de
Tramuntana amb el consens dels propietaris, ho sap vostè? El
Partit Popular, els destructors, els desgraciats d’aquesta
comunitat.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

Però avui nosaltres hem de vendre això, simplement li
demanam, Sr. Conseller, que sigui valent, que faci política
mediambiental, amb el consens dels propietaris, que sàpiga dur
les ajudes així com cal, vostè aquí ha vengut i m’ha fet una
explicació de tota la gestió de Medi Ambient, no, jo només li
demanava d’espais naturals. Però hi haurà temps, haurà de
comparèixer a la comissió pertinent, es vagi guardant un redol
a l’agenda, perquè serà necessari que vengui i m’expliqui tot el
que vostè hagi de fer.

I simplement els deman, no espenyin la tasca feta pel Partit
Popular, perquè no tots són tan bons ni nosaltres som tots tan
dolents, interpelAlem el Govern, es posi a fer feina, es posi en
marxa i ho faci amb seny, no com ha fet fins avui a la seva
primera demostració amb Son Bosc; seny, sentit comú, que en
aquesta terra n’hi havia molt i esperam que continuï així.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula en torn
de rèplica.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, agrair els
comentaris i les aportacions dels diversos grups polítics, com no
pot ser d’altra manera em compromet a tenir en compte aquestes
opinions i suggeriments fets per tal de millorar la tasca que es
fa des del Govern en matèria de protecció d’espais naturals.

No compartesc, Sra. Soler, aquesta valoració tan negativa,
i jo diria que tan incoherent, em permeti, tan incoherent que fa;
però bé, crec que la política del Govern en matèria de protecció
d’espais naturals és correcta, ha estat correcta, ha estat ben
encaminada i per suposat tot és millorable, i això és el que
intentarem.

Pel que fa a algunes qüestions que vostè ha tret, sí que
m’agradaria fer-li algunes puntualitzacions. Per exemple,
comentava les ajudes als propietaris; miri, jo li record que el
primer govern que va crear ajudes i subvencions a les finques
privades, precisament va ser el Govern del pacte de progrés i
que senzillament el que hem fet i farem és continuar-les. Li
record que aquest Govern ha millorat molt la normativa
d’aquestes solAlicituds d’ajuda i, de fet, així ho reconeixen totes
les associacions de propietaris i per cert, ja m’he reunit amb
elles i fins i tot, reconeixen que malgrat els retalls pressupostaris
a què estam supeditats, se puguin mantenir la quantia de les
ajudes i s’hagi agilitat la seva tramitació.

Pel que fa als instruments de gestió, ja li he comentat abans
que creim en aquests instruments. De fet, aquests instruments
són els que garanteixen la participació tant d’institucions, com
de ciutadans i evidentment també de propietaris dels espais
naturals. Nosaltres creim en aquests fets. Ara bé, permeti’m que
li digui que vostè no pot posar exemples d’això. Miri, és una
publicació de l’estat del medi ambient de les Illes Balears, el
resum del 2006-2007 fet per la mateixa conselleria. Doncs el
primer que m’he trobat quan estava repassant això, a la pàgina
149 per si ho vol apuntar vostè diu: “la participació -durant els
anys 2006 i 2007, per tant governaven vostès- la participació
real mitjançant els patronats i les juntes és molt irregular. En
alguns espais les reunions triguen anys a produir-se i les
memòries d’activitats i plans anuals no s’aproven. D’aquesta
manera, les aportacions externes a l’estructura de la gestió dels
espais naturals són inexistents o informals en el millor dels
casos”. Això és la valoració que s’ha fet de la gestió dels parcs
naturals i espais naturals en general del 2006-2007. A posta li
deia, Sra. Soler, que crec que són molt incoherents algunes de
les qüestions que vostè em planteja amb les actuacions que han
fet vostès.

Pel que fa a Son Bosc, miri, ja he demanat una
compareixença particular sobre aquest tema per poder parlar-ne
tot el que vostè vulgui d’això, únicament li diré que la zona de
Son Bosc acull un importantíssim patrimoni natural d’espècies
animals i vegetals, algunes fins i tot amenaçades, no ja d’interès
científic, algunes fins i tot amenaçades. I aquest fet és
tècnicament inqüestionable i àmpliament reconegut per tota
comunitat científica, tant d’aquí, com estatal i internacional. Ja
sé que a vostès això els és igual, però això és un fet. Vull
destacar l’alta biodiversitat que té, la dependència d’espècies
com per exemple el falcó marí, l'abellerol, la gran riquesa
d’invertebrats que hi ha en aquesta zona, la importància
florística i la presència de moltes espècies d’orquídies, entre
d’altres aquesta que s’ha fet tan famosa com és l’orquídia de
prat. Per tant, com he dit abans, la destrucció irreversible
d’aquesta zona seria una cosa realment inassumible, realment
insòlita per a una societat moderna, és així. I això se sabia des
del 2003, per tant, totes les gestions que s’han fet des del 2003
havien de tenir present això. Era l’obligació d’aquest govern per
tant, estudiar aquesta zona amb una nova elaboració de PORN,
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una elaboració de PORN que no s’havia fet mai de la zona de
S’Albufera i estudiar si realment se fa l’ampliació del parc.

Per altra banda, vostè me parla de radicalitat i veig que
continua amb l’obsessió de la barrereta. Miri, jo crec que parlar
de radicalitat quan el seu govern la passada legislatura el que va
fer és deixar a zero alguns parcs naturals, fins i tot el parc
natural de Cala d’Hort va desaparèixer, el Parc de Llevant
reduint en un 90% i S’Albufera, gairebé el millor parc natural
que tenim a Mallorca i a totes les Balears, reduït també, jo a
això li dic radicalitat, Sra. Soler, a això li dic radicalitat!

Per altra part, permeti’m donar-li... Vostè diu que hem de
donar exemple, jo li donaré un exemple de protecció d’espais
naturals i és la protecció que ha fet aquest govern. Miri,
nosaltres hem estat capaços de protegir a través d’una llei de
mesures urgents més -i ho ha dit el portaveu socialista-, més de
1.600 hectàrees. És a dir, 1.600 hectàrees de Mallorca i
d’Eivissa que estaven en perill de transformació important. Per
tant, evitam i això sí que és protegir espais naturals, Sra. Soler,
evitam que es faci la transformació d’aquests espais que tenien
un valor ecològic i un valor paisatgístic importantíssim i que,
per tant, són fonamentals per al turisme. Ens omplim la boca de
parlar de turisme sostenible i no serien ni tan sols capaços de
mantenir tots aquells espais que fan que els turistes venguin a
les nostres illes. I li record, Sra. Soler...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Vicens.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Acab, Sra. Presidenta. Li record que per exemple vàrem
protegir 140 hectàrees al Caló de Sant Marçal, que vostè com a
batlessa no va ser capaç, ni va voler protegir. Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

III. Moció RGE núm. 931/10, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a infraestructures
educatives a l'illa d'Eivissa, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 552/10.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la Moció RGE núm. 931/10
presentada pel Grup Parlamentari Popular. És relativa a
infraestructures educatives a l’illa d’Eivissa, derivada del debat
de la InterpelAlació RGE núm. 552/10.

En nom del Grup Parlamentari Popular per defensar la
moció té la paraula la Sra. Torres per un temps de deu minuts.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Després del debat de la interpelAlació sobre
infraestructures educatives a l’illa d’Eivissa, presentam avui
aquesta moció i d’alguna manera complementa també la
proposició no de llei que va presentar la Sra. Marí i que va ser
aprovada per unanimitat. Per tant, avui tornam a insistir sobre
les necessitats que existeixen en matèria d’educació a l’illa
d’Eivissa i que han estat reconegudes per tots els grups polítics
que formen aquest parlament i també per part del conseller
d’Educació.

Dins d’aquest parlament hem aconseguit donar un toc
d’atenció sobre un tema que preocupa molt a la societat
eivissenca i si denunciam que les coses no s’estan fent tan bé
com es pretén vendre des del Govern, si reconeixem aquest
problema, s’aconsegueix espitjar perquè les coses es facin. I
això serà l’èxit de tots, perquè aquesta és una de les funcions
que té l’oposició i no fer demagògia o victimisme, tal com s’ha
arribat a dir aquí en aquesta tribuna, tant per part del Govern
com per part d’algun portaveu. La prova que des del nostre grup
no feim demagògia en aquest tema són els mateixos
incompliments del Govern a l’hora d’efectuar les obres
previstes i que han ocasionat les queixes dels diferents
colAlectius d’Eivissa i que han culminat amb la dimissió d’una
delegada d’educació.

Un altre objectiu és aconseguir que s’accelerin els tràmits i
que arribin les inversions dins els terminis previstos, perquè
l’única manera de reduir aquest dèficit que patim a l’illa
d’Eivissa, així com de tenir unes instalAlacions en òptimes
condicions, és reduir les ràtios per aula i substituir els barracons
o les aules modulars pels centres definitius previstos. El Sr.
Conseller explicava fa dues setmanes que era millor començar
les coses amb retard que no començar-les, completament
d’acord. Moltes vegades quan es gestiona sorgeixen molts
d’imprevistos que s’han de solucionar. 

Però jo vull recordar que el primer que va fer quan va arribar
aquest govern va ser aturar tot el que estava en marxa, fins i tot
obres tan importants com són les infraestructures educatives i
d’exemples en tenim diversos. Només en citaré dos, l’Institut de
Sant Antoni i el colAlegi de Sa Bodega. Dos projectes que
s’haurien pogut executar a principis de legislatura, però que es
va decidir no executar-los, es va decidir canviar els projectes i,
per tant, retardar la seva construcció, una mala decisió que ha
costat més temps, més temps sense disposar d’aquestes
instalAlacions que encara avui esperam i que són molt
necessàries. Per cert, Sa Bodega, el conseller va anunciar que
sortiria al BOIB la setmana passada o aquesta setmana la
licitació, però de moment no ha estat així. Per tant, tenim un nou
retard inexplicable, donat que el projecte està llest des del gener
del 2009 i encara a dia d’avui esperam licitar aquesta obra.
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L’Institut de Sant Antoni. Hem tornat passar per aquesta
obra per comprovar si s’havien reprès les obres i el que hem
trobat és que no hi havia ningú fent feina. Avui matí no he
pogut passar per òbviament poder arribar a aquest parlament i
l’avió sortia molt d’hora; però sí que podem assegurar que ahir
l’única activitat que hi havia era només un camió descarregant
material a una aula que està al costat, que és l’aula de la
residència de Sant Antoni. Primer em varen negar que estava
aturat, després en privat m’han reconegut que les obres s’havien
aturat, no sé encara per quines causes. I jo pensava que aquesta
denúncia faria que les obres es reprenguessin, però ahir encara
això no era així. Per tant, el punt número 1 d’aquesta moció
continua sent d’actualitat, instar la Conselleria d’Educació a
prendre les mesures necessàries per reiniciar les obres del nou
institut de Sant Antoni i que aquestes obres finalitzin dins els
terminis prevists.

Un altre dels temes que varen sortir en el debat de la
interpelAlació és el tema de la coordinació amb els ajuntaments.
És fonamental que totes les institucions implicades facin la seva
part corresponent. De poc serveix que un ajuntament posi a
disposició un terreny perquè la conselleria faci una
infraestructura educativa, si després no arriba aquesta inversió.
Ben igual que de poc serveix que la conselleria contempli en el
seu pressupost una inversió per a un municipi, si després
l’ajuntament tampoc no fa el que li pertoca. O si un ajuntament
no fa un manteniment correcte d’un colAlegi, aquesta
infraestructura pot sofrir un problema major que ocasioni que la
conselleria hagi d’intervenir d’urgència, com per exemple en el
recent cas del colAlegi de Can Misses en el municipi de Vila, allà
on l’aparició d’unes esquerdes i posterior despreniment d’un
tros de sostre, varen ocasionar el tancament de tres aules
d’infantil. Això es podria haver evitat, però fins que no ens hem
trobat amb els problemes no s’ha actuat.

És ben cert que a tots els municipis de l’illa d’Eivissa
existeixen necessitats, algunes més imminents que les altres,
però totes importants i necessàries. Però dels cinc municipis, el
cas del municipi d’Eivissa és un cas singular, on ha estat
impossible fer una nova escola que augmentàs el nombre de
places educatives. Duim més de dues dècades sense fer un nou
centre, a excepció del nou Sa Graduada, que es va fer la passada
legislatura per substituir l’antic Sa Graduada. Per tant, dins
aquesta legislatura de moment l’única solució aportada és la
implantació de diverses aules modulars per poder cobrir les
demandes de places i pel que sembla, està previst continuar
cobrint aquesta demanda amb aules modulars per molt de
temps. Ja veurem si finalment el conseller d’Educació, que té la
mateixa sintonia política que l’Ajuntament de Vila, aconsegueix
rompre aquesta tendència i almanco deixar preparada la llavor
perquè un altre govern pugui continuar amb aquestes
infraestructures. I dic un altre govern perquè ja queda poc de
legislatura i és difícil que es faci tot el que no s’ha fet en tres
anys.

Per això, en aquest segon punt volem instar que la
Conselleria d’Educació millori la coordinació amb els
ajuntaments de l’illa d’ Eivissa, però amb especial incidència
amb l’Ajuntament d’Eivissa, on la situació és més sagnant.
Aquest punt està enllaçat amb el tercer, instar la conselleria
perquè s’incrementin els esforços i es destinin més recursos pel
manteniment de la xarxa d’escoles i d’instituts de l’illa
d’Eivissa per evitar problemàtiques com la del colAlegi de Can

Misses o l’institut Blanca Dona. És fonamental que en tot
moment se pugui garantir la seguretat i el bon estat de les
instalAlacions educatives, però sobretot que hi hagi més
coordinació amb l’IBISEC. El cas de l’institut de la Blanca
Dona és un exemple que la descoordinació entre el Govern i
l’IBISEC ha retardat inversions importants per a la seguretat del
centre. L’any 2008 la Direcció de Planificació i Centres anuncià
una reforma integral, amb un pressupost de 700.000 euros i
mesos després l’IBISEC negà l’existència d’aquest projecte. Va
explicar que n’havia d’encarregar un de nou. Ara pareix que
dins aquest any ha sortit a licitació el contracte d’obres de
reforma d’aquest centre. Però amb aquesta descoordinació s’ha
perdut un temps molt important, que fins i tot ha ocasionat la
dimissió de l’equip directiu i ha creat malestar i preocupació
entre els pares i mares.

Però a part de la Blanca Dona i de l’Isidor Macabich, hi ha
un llistat de peticions a tot un seguit de centres de secundària i
per això seria important fer un pla d’actuació on es
contemplessin quines són les necessitats i s’intervengui en
funció de la urgència. Per altra banda, seria important revisar o
establir algun mecanisme per comprovar d’alguna manera que
els ajuntaments realitzen el manteniment oportú i els centres es
troben en òptimes condicions, especialment aquells centres que
tenen més anys d’antiguitat.

Un altre dels temes que s’han denunciat dins aquest
parlament és el retard d’execució de les obres contemplades en
el Pla d’infraestructures. El grau d’execució de nous centres és
desesperadament lent, malgrat que s’ha arribat a dir que quan
acabi la legislatura aquest govern haurà invertit el doble que
l’anterior govern. Si es fa tot el que s’ha anunciat, tal vegada
serà així, sobretot perquè també es comptabilitzen obres que es
varen començar l’anterior legislatura i que encara estan en
marxa. Tant de bo sigui així i se superin les inversions que es
varen fer l’anterior legislatura, però no valen les inversions de
titular, no basta només en anunciar-les, s’han de començar i
vetllar perquè s’acabin. El repte, el compromís ha de ser que el
retard que du el Govern balear amb les infraestructures
anunciades no perjudiqui les obres que estan demandades dins
el nou Pla d’infraestructures per als anys 2010 i 2011. 

Per això demanem que es facin els esforços necessaris,
donada la situació particular de la problemàtica a l’illa
d’Eivissa, perquè s’executin simultàniament les infraestructures
contemplades en els dos plans i que el retard del primer Pla
d’inversions no retardi l’execució del nou. Ja veurem si aquest
esforç arriba. 

El nostre grup, igual que Eivissa pel Canvi, també ha de ser
molt crític amb la gestió realitzada per aquest govern en matèria
d’infraestructures educatives a l’illa d’Eivissa. S’han anunciat
moltes inversions, però fins que no es converteixin en obres,
encara som reticents a creure que arribaran, més que res per la
trajectòria que duen aquests anys. Han passat tres anys i el
conseller ha d’assumir des del primer moment en què va
acceptar el càrrec de conseller d’Educació, la gestió de la seva
antecessora, el bo i el dolent. A més no li ve de nou, tal i com ha
reconegut moltes vegades des d’aquesta tribuna. Per tant, és més
que coneixedor de la problemàtica existent.
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El balanç és que retards en l’execució de les obres, tant de
les noves com de les que estaven començades a l’anterior
legislatures, dimissions de tot un equip directiu d’un centre de
secundària perquè no es solucionen els problemes, reclamacions
de tot el sector educatiu eivissenc i dimissió de la delegada
d’Educació, alAlegant públicament que no hi ha sensibilitat per
part d’aquest govern. Alguna cosa no quadra, ni les xifres que
han donat d’inversions a l’illa d’Eivissa dins aquesta legislatura,
que de vegades pugen a 31 milions, tal i com va dir el conseller
el 16 de febrer en resposta a una pregunta que li vaig formular,
o altres vegades que pugen a 40 milions d’euros, com tampoc
no quadra que si tant d’esforç es fa, si es fa tot tan bé i es fa tant,
per què hi ha tant de descontent?

El que és clar és que fins ara s’han fet coses, però no tot el
que s’havia promès i anunciat. Per tant, no podem més que
reprovar la gestió en matèria d’educació que s’ha fet fins ara
dins d’aquest govern. La gestió d’aquest govern encara deixa
molt a desitjar.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Passam ara al torn de fixació de
posició. Per part del Grup Parlamentari Mixt la Sra. Marí té la
paraula per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La
qüestió de l’educació a l’illa d’Eivissa continua ocupant espais
importants de debat en el Parlament de les Illes Balears. Avui
la Sra. Torres ens presenta una moció sobre infraestructures
educatives a l’illa d’Eivissa, jo mateixa vaig presentar una
proposició no de llei relativa a la situació del sistema educatiu
a la mateixa illa, i en el seu moment es va produir també una
interpelAlació del Grup Popular que dóna lloc avui a la moció.
Per tant, tres vegades seguides s’ha discutit la qüestió de l’estat
de l’educació a Eivissa. Vol dir que al Parlament existeix un
interès evident sobre aquesta qüestió. Ara bé, no sembla que el
mateix interès existeixi a la premsa de més difusió de les Illes
Balears, de fet el tema només ha aparegut tractat a la premsa
local eivissenca i no ha suscitat cap tipus d’interès ni de
comentaris a la premsa de Mallorca, fet que ve a demostrar que
a la resta de les illes tal vegada existeixin menys a nivell
mediàtic que a nivell polític, que ja és molt de dir! La finalitat
d’aquests debats no és altra que el Govern de les Illes Balears
entengui que s’ha de prendre bona nota que la qüestió de les
urgències educatives que existeixen a l’illa d’Eivissa, s’ha de
resoldre dins aquesta legislatura. També fóra bo mirar
d’adequar-se tant com fos possible pels terminis previstos. Per
tot el que hem expressat fins ara, votarem favorablement els
quatre primers punts que ens presenta la moció del Grup
Popular.

Quant el primer punt. Entenem que si el nou institut de Sant
Antoni de Portmany ha d’estar en funcionament a l’inici del
pròxim curs acadèmic, és a dir, si ha de començar el mes de
setembre, tal i com es preveu i així està estipulat en el Pla
d’infraestructures, no només pensam que s’haurien d’haver
continuat, fins i tot accelerat les obres perquè el mes de
setembre estigui tot a punt. Esperam i pensam que així serà.
Però en el ritme actual podria semblar que el nou institut de
Sant Antoni podria no estar enllestit i això seria òbviament
lamentable, pensam que així serà, però les obres presenten
possiblement un cert retard.

Pel que fa el segon punt i que fa referència a la coordinació
entre administracions. Entenem que aquesta coordinació sempre
ha d’existir i en matèria educativa no només hi ha d’haver
coordinació entre ajuntaments, sinó que aquesta ha de ser
prioritària. Pels resultats obtinguts fins ara, crec que és clar que
allà on més s’ha d’intensificar la coordinació entre ajuntaments
i Govern també és a l’Ajuntament de Vila. També ho vàrem
comentar en els anteriors debats, la majoria dels centres de
primària que duen retards o que estan pendents d’execució és
precisament en aquest municipi. No crec que faci falta tornar a
repassar l’estat i com estan tots aquests centres, perquè ja ho
sabem prou entre tots. Per tant, crec que en alguns casos sí que
hi pot haver problemes específics a l’hora d’escometre les
obres, però pensam que aquestes obres no s’han d’eternitzar i en
alguns casos crec que s’han eternitzat com a molt.

Pel que fa al tercer punt convé recordar que tothom ha de
colAlaborar i per tant destinar recursos a la xarxa de centres
públics d’ensenyament i no hem d’oblidar en aquesta línia que
un mantenim correcte dels centres de primària i de les escoletes
també és responsabilitat dels ajuntaments i que allò millor que
es pot fer és prevenir. Per tant, el manteniment efectivament
correspon als ajuntaments. Al llarg de la nostra geografia també
queda clar que hi ha ajuntaments de tot tipus, tenim ajuntaments
amb tractes excelAlents i d’altres amb una considerable
deixadesa. Entenem, per tant, que aquesta crida que planteja la
moció del Grup Popular crec que també s’hauria de fer
extensiva no només al Govern sinó també a tots els ajuntaments.

Pel que fa al quart punt estam completament d’acord en el
fet que les obres que duguin retard s’incloguin en el Pla
d’infraestructures 2010-2011 per tal que no es perdi cap
inversió. Hem de recordar en aquest sentit que la conselleria ja
havia manifestat la seva intenció que els diners que venien a
Eivissa no es perdessin i que si s’ha d’invertir, encara que no fos
en una de les obres previstes inicialment, però com a mínim que
les inversions sí que quedassin a cadascuna de les Illes on
s’havien previstes.
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Finalment, pel que fa al cinquè punt no votarem a favor
d’aquesta reprovació del conseller d’Educació, sí que volem,
però animar-lo a tirar endavant els compromisos adquirits, a
encoratjar-lo a dur-los a terme dins els terminis prevists i fer-li
saber que seguim molt atentament la tasca portada a terme per
la conselleria pel que fa a les infraestructures educatives a
Eivissa i que ens tendrà al seu costat per tot allò que
contribueixi a millorar-les i a millorar, per tant, en general el
nostre sistema educatiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com s’ha apuntat som a un debat
que aquestes darreres setmanes s’ha reiterat en aquesta cambra
per tant també és símptoma de la seva importància i de la
sensibilitat que representen totes aquestes inversions necessàries
a l’illa d’Eivissa en matèria d’equipaments educatius i que tot
i que hi ha hagut com s’han apuntat alguns retards la veritat és
que ningú no nega la magnitud del repte en el qual s’enfronta en
aquest moment la conselleria que té quantificades en més de 40
milions d’euros les obres que en aquests moments té en distints
processos de treball dins aquesta legislatura. 

Per tant, certament partíem, com ja s’ha dit en distintes
ocasions en aquesta cambra, d’un dèficit històric d’equipaments
a l’illa d’Eivissa, agreujat pel creixement tant demogràfic com
per totes les dificultats d’inversió que s’havien produït durant
anys i afrontar-ho tot i tot alhora i tenint en compte que també
és cert que no hi havia hagut tantes previsions com era
convenient des dels planejaments municipals per preveure els
equipaments doncs ens du a una certa dificultat de dur-ho a
terme. En qualsevol cas no hi ha cap dubte que resulta
interessant veure com el Partit Popular al mateix temps que
sempre demana que rebaixem els ingressos i que no hi hagi
pressió fiscal ni de cap ordre, demani més inversions que s’han
de finançar de qualque manera i que són molt importants. En
qualsevol cas afortunadament des del Govern sí que es
comparteix la necessitat de la inversió, s’està peltada i cal com
s’ha dit en ocasions posar-hi tota la intelAligència, tota
l’efectivitat possible perquè es duguin a terme i es puguin
executar en els terminis prevists.

S’ha fet ja un repàs de cada un d’aquests equipaments en el
moment en què es troba i els entrebancs que s’han trobat també
els camins que ja va apuntar el conseller a la interpelAlació que
tenia prevists per poder desenrocar les situacions i els nusos que
s’havia trobat i per tant nosaltres creim que és absolutament
absurda la reprovació que planteja el punt cinquè de la moció,
creim que els esforços d’aquesta conselleria s’han demostrat i
en tot cas s’haurà de fer el balanç al final, després de les
realitzacions finals.

En qualsevol cas el que no volem és fugir d’estudi apuntant
que alguns dels punts com que ja es fan no votar-lo a favor, crec
que serà bo que el Parlament faci com ja va fer amb la
proposició no de llei de la setmana passada d’Eivissa pel Canvi
fer una votació unànime en el sentit d’empènyer aquestes
inversions i per tant nosaltres sumarem el nostre vot als quatre
primers punts que es demanen coses concretes i l’èmfasi sobre
les inversions i en canvi descartarem el punt cinquè pel que té
d’un retret que nosaltres entenem que immerescut i en tot cas
inútil a la gestió del Govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Passaré directament a analitzar
cada un dels punts de la moció que ens ha presentat el Grup
Popular donada ja la introducció i els comentaris de les persones
que m’han precedit en l’ús de la paraula. Amb relació al primer
punt anuncio a la portaveu del Grup Popular que votarem a
favor des del Grup Parlamentari Socialista, però simplement sí
que vull fer constar d’una manera evident que des del nostre
punt de vista hi ha una sèrie de consideracions que entenem,
sabem que l’oposició ha de fer la seva feina com no pot ser
d’una altra manera, però entenem que alguns dels comentaris
poden ser evidentment interessats i des d’aquí no els compartim,
però compartim l’esperit entenem que constructiu d’aquest
primer punt i per això li donam el nostre vot positiu. Sí que vull
deixar rellevància que aquest institut de Sant Antoni de
Portmany és una nova infraestructura del Pla d’infraestructures
2008-2009, és a dir, és fruit d’aquest govern progressista. És
cert que donades unes modificacions en el projecte hi ha hagut
dies de més o menys feina, però entenem que hi ha un
compromís ferm i evident de la conselleria perquè es duguin a
terme les obres i que estiguin acabades dins dels terminis
acordats.

Amb relació al segon punt se li poden donar les voltes que
li vulguin donar, però la realitat és que la Conselleria
d’Educació i Cultura no ha deixat de treballar en cap moment
perquè tots els projectes surtin endavant i de fet existeix un
compromís ferm que en qualsevol dels casos els sous
pressupostats per a l’illa d’Eivissa es quedaran sí o sí a Eivissa.
És veritat i seria sincerament estúpid, si se’m permet la paraula
en aquest ple, obviar que alguns projectes han sofert un retard
en la seva execució a causa de no tenir el solar a disposició de
la conselleria o altres vegades per temes urbanístics, però des de
Planificació i Centres, IBISEC, i Delegació Territorial
d’Educació a Eivissa es pot dir que els contactes especialment
amb l’Ajuntament de Vila són diaris i constants i amb la resta
d’ajuntaments la coordinació és fluïda i constant. Votarem a
favor d’aquest segon punt perquè amb un tema com el de
l’educació prioritzam donar un sentit positiu a un debat com
aquest i a la feina corresponent per sobre d’un ping-pong
dialèctic que consider que no ens du tampoc a cap altra banda.
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Amb relació al tercer punt anuncio a la portaveu del Partit
Popular que també votarem a favor d’aquest punt encara que,
permeti’m que li digui, té tela que el Grup Popular vengui amb
aqueixes encara que ja incidiré en aquesta qüestió a l’últim punt
de la moció. 

A veure, la conselleria tal i com ha expressat reiteradament
el Sr. Conseller ha fet una aposta molt forta per actualitzar les
infraestructures educatives a Eivissa, tots som conscients que hi
ha un retard històric i que tothom s’ho faci mirar, que tothom
s’ho faci mirar. La previsió del Govern, com ja s’ha dit en tantes
ocasions, és arribar a una inversió de més de 40 milions d’euros,
però no només ens hem de quedar amb els nous centres també
hem de parlar de les reformes, de les obres d’ampliació dels
centres i per fer simplement una enumeració no taxativa de les
obres que es fan o que ja s’han acabat fins i tot de reforma
insistesc podem posar l’exemple de l’institut de Santa Eulària,
reparacions a la sala de calderes; de l’institut Isidor Macabich
d’Eivissa, reparació de les cobertes d’una part del centre; del
colAlegi públic Sa Graduada, amb una dotació d’equipament
necessari per poder donar servei de menjador, de càtering al
centre; del colAlegi públic de Sant Joan de Labritja, dotació de
cable estructurat al centre; de l’Escola d’Arts i Oficis de Sant
Josep de Sa Talaia, amb una rehabilitació de la façana i altres
obres; s’ha finalitzat l’obra al colAlegi públic Guillem de
Montgrí de Sant Antoni de Portmany amb relació a l’adequació
per a la instalAlació d’un ascensor; del colAlegi públic de Can
Raspalls de Sant Josep de Sa Talaia, ... Bé, s’han executat
gairebé ja 16 milions d’euros prevists dins el Pla
d’infraestructures, també evidentment cal ser conscients que els
ajuntaments també tenen molt a dir en temes d’obres de
manteniment a la xarxa d’escoles públiques. 

Amb relació al quart punt també li anuncio el nostre vot
positiu. Tal i com ja vàrem indicar fa unes setmanes el Pla
d’infraestructures educatives suposa una sèrie de millores, ja es
fa feina dins el Pla d’infraestructures 2010, hi ha previstes una
sèrie d’actuacions considerades prioritàries amb les quals també
es donarà una empenta als centres de secundària. No es pot
obviar, com ja he dit, que hi ha alguna obra pendent de
finalització tot i encara que la majoria estan molt encarrilades
o fins i tot finalitzades. També ens consta que hi ha altres
projectes que es redacten dins del pla 2010-2011 i ja es fa feina
en el cas de les reformes de l’institut de Sa Blanca Dona i Isidor
Macabich. Per tant, sempre que hi hagi solars a disposició de la
conselleria es poden executar les obres i en aquest sentit
votarem a favor d’aquest punt. 

Passam al darrer punt de la moció, evidentment en aquest
últim punt no el votarem a favor, Sra. Torres, aquest no. Voldria
centrar-me en el concepte de mala gestió que es conté en aquest
cinquè punt, jo em pregunt, es pot dir mala gestió invertir a
Eivissa uns 40 milions d’euros en aquesta legislatura quan el
Partit Popular a la passada hi va invertir quasi la meitat, 25
milions d’euros? Entenc que no, entenc que no. Ja li he dit en
uns punts abans que consider amb tot respecte que té tela que el
Grup Popular cerqui posar-se una medalla en determinades
qüestions quan és a la memòria o almenys a l’abast de tothom
constatar el que ens va deixar el Partit Popular en tema
d’educació a Eivissa la passada legislatura. Sembla que no
volen recordar quan l’any 2004 els sindicats d’educació, els
directors dels centres i els pares i les mares d’alumnes
denunciaven públicament les dificultats econòmiques dels

centres pitiüsos davant l’impagament del Govern i l’actitud de
desídia d’aquest amb relació als problemes que això va generar,
fins i tot vull recordar-los que va provocar concentracions
públiques tal i com va constatar la premsa, vull recordar per
exemple una notícia d’octubre de 2004 on es deia: “Educación
niega que se hayan tenido que retrasar ciclos formativos por
falta de fondos a pesar de que así lo han denunciado los
directores de centro"  o "el PSM-Entesa Nacionalista y otros
colectivos denuncian que el dinero se desvió a Costa Nord”. 

Això no és reprovable, pregunt jo? Jo consider que sí. Clar,
com l’antic president poli-imputat Sr. Matas va sortir llavors
dient que l’impagament als centres docents era per una raó
administrativa, m’imagín que ja entenia que estava tot explicat,
clar, ara ja amb un poc de perspectiva dóna com a cosa llegir
aquestes declaracions. Pregunt, no és reprovable que durant la
passada legislatura els directors dels centres s’haguessin de
queixar públicament per manca de personal i deficiències en les
infraestructures sent el punt àlgid l’any 2006? És reprovable?

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA.

Sra. Diputada. Sra. Diputada, deixi parlar la persona que està
en ús de la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull recordar que en aquella època
la premsa d’Eivissa es feia ressò de la increïble llista de
deficiències dels instituts de les Pitiüses que els directors havien
hagut de donar a conèixer el juliol de 2006 donada una
impresentable actuació per part de la conselleria, i no és que em
satisfaci haver de treure aquestes noticies, no em satisfà,
sincerament, perquè això vol dir que llavors els ciutadans
d’Eivissa no eren tractats no eren considerats com havien de ser
considerats, no em satisfà, sincerament els ho dic, però crec que
tal volta en lloc de presentar determinades mocions que es pot
entendre des d’un punt de vista de cara a l’electorat, al grup, ho
puc entendre, però crec que a vegades es tracta de reprovar
menys i ser veritablement honests i no tenir determinades
actituds purament diguéssim pamfletàries. A aquest punt
evidentment no li donarem suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula la Sra.
Torres?

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Torres, avui reprovam la gestió d’aquest govern,
a veure, és molt típic que quan un no té arguments per defensar
el que es fa en aquesta legislatura s’ha de recórrer a altres
legislatures. Podríem fer debats d’anteriors legislatures i podíem
fer comparatives, però no em vull desviar del tema que avui ens
ocupa que és la gestió d’aquesta legislatura i la gestió d’aquest
govern. 
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Miri, Sra. Diputada, mala gestió, vostè m’ho demanava què
era mala gestió, és anunciar inversions que es faran inversions,
vendre la moto, així en llenguatge colAloquial que vostè tant
empra dins aquesta tribuna, vendre la moto i que aquestes
inversions no arribin, per tant, en titulars tenim milions i milions
d’euros executats, moltes obres, però de moment només són
titulars, de moment no són fets per tant és el que aquí debatem.

A més, demani vostè en aquesta legislatura als sindicats
educatius, demani als directors dels centres de secundària,
demani als pares de l’institut de Sa Blanca Dona, demani als
pares del colAlegi de Can Misses, demani a l’exdelegada
d’Educació de les Pitiüses, demani a veure què és mala gestió
perquè si no jo no ho entenc, no és que ho digui el Partit Popular
és que diu el sector educatiu de les Pitiüses. Per tant, Sra.
Torres, comentaris interessats no sé molt bé a què és refereix.
És veritat que és fruit del govern progressista el centre de
l’institut de Sant Antoni, la medalla per a vostès si la volen,
però també la medalla del retard d’aquest centre perquè no sé
per quin motiu les obres estan aturades a dia d’ahir almenys, a
dia d’avui no ho sé perquè no he passat per allí. Per tant, totes
les medalles per a vostès, la de començar aquesta infraestructura
i la del retard d’aquesta infraestructura.

I si per a vostè té tela que nosaltres presentem iniciatives, el
que té molta tela per aquesta regla de tres és que un ajuntament
progressista, un ajuntament de Vila estigui en la situació actual
i hagi posat tantes traves per fer les infraestructures educatives,
i li recordo que un ajuntament progressista durant tres
legislatures amb dos governs balears progressistes i amb un del
Partit Popular, per tant, alguna cosa deu passar en aquest
ajuntament progressista, tanta sort que no és l’habitual, però
aquest és una excepció.

Sense entrar en més debats concrets jo voldria agrair el to
constructiu i el vot favorable dels quatre primers punts per part
de tots els portaveus, especialment les aportacions de la Sra.
Marí que entre la seva iniciativa de la passada setmana i la
nostra hem aconseguit que el Parlament de les Illes Balears hagi
tractat tres setmanes seguides els problemes en matèria
d’educació que pateix l’illa d’Eivissa, que aquests problemes es
reconeguin i que s’aprovin les propostes d’acord que no
busquen realment altra cosa que posar solucions. Esperem que
el Govern prengui bona nota i faci molta feina per posar-hi
remei perquè realment aquesta és l’única recepta, ha quedat
demostrat que la preocupació per resoldre els problemes que
pateix l’educació no és patrimoni exclusiu d’un sol grup polític
o patrimoni d’una única ideologia sinó que hi ha unanimitat, hi
ha voluntat de tots per posar-hi solució; ara bé nosaltres
mantenim la nostra postura crítica en la gestió que s’ha fet fins
ara des de la Conselleria d’Educació, a pesar dels grans anuncis
de molts de milions d’inversió la realitat és que de moment
només ha arribat una petita part o molt no s’ha iniciat o molt
s’ha retardat. 

Per tant, de moment tenim plans d’inversions que no s’han
complit de moment i titulars, però alguna cosa falla perquè les
inversions no arriben, les obres de l’institut de Sant Antoni, com
deia, continuen aturades, la licitació del nou colAlegi Sa Bodega
passà d’haver-se anunciat que sortiria aquestes setmanes encara
no ha sortit, esperam que això sigui un altre retard puntual i no
és perllongui més en el temps i mentre hi ha alumnes a Eivissa
que fan classe amb portàtils hi ha els alumnes que fan classe a
aules modulars.

Per tant, Sr. Conseller, senyores diputades, el balanç és
bastant decebedor. Queda un any, i ja veurem a final de
legislatura de tot l’anunciat què és el que arriba. No es pretén
que en una legislatura es resolgui tot, però sí que és compleixin
aquelles coses que sí s’han compromès a fer. De moment a l’illa
d’Eivissa no serà la legislatura de grans inversions en matèria
d’educació; de moment a l’illa d’Eivissa serà la legislatura de la
gran decepció. Avui aquest parlament no reprovarà el conseller
d’Educació perquè ens faltarà un vot, però la gestió feta fa
temps que ha estat motiu de reprovació per part de tot el sector
educatiu eivissenc. Esperem que això animi el conseller a
treballar encara amb més força.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. 

(Aplaudiments)

Procediríem, idò, ara a la votació, i puc entendre aprovats
per assentiment els punts 1, 2, 3 i 4. És així, senyors portaveus?
Per tant passaríem a votació el punt cinquè.

Passam a votar i votam.

Vots a favor, 29; vots en contra, 30. Per tant aquest punt
queda rebutjat.

IV. Proposició no de llei RGE núm. 14112/09,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
accessos a l'hospital de Son Espases.

Passam ara al quart punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat i a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
14112/09, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
accessos de l’Hospital de Son Espases. Record als senyors
diputats i diputades que és ajornada de la sessió anterior.

Sra. Diputada, pot fer ús de la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, si el
Govern fa els deures ben fets, d’aquí a set mesos, més o manco,
tendrem enllestides les obres del nou hospital de referència a
Son Dureta en el solar de Son Espases. D’aquí a set mesos,
afortunadament i a la fi, podrem gaudir tots els ciutadans de la
nostra comunitat autònoma d’un gran hospital de referència amb
totes les condicions que jo entenc que ens mereixem els
ciutadans de les Illes Balears, i també afortunadament totes
aquelles persones que ens visiten.
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Almanco això és el que ens ha dit el Govern, que l’octubre
del 2010 estaran enllestides aquestes obres, i nosaltres no ho
volem posar en dubte; tenim qualque dubte, un poquet de poca
fe en els terminis d’execució per part del Govern, però la veritat
és que com que en tenim ganes ens ho creurem, i esper que
efectivament l’octubre, Sr. Conseller de Sanitat o de Salut,
estiguin enllestides les obres i puguem començar a fer el trasllat
de l’actual hospital de Son Dureta a Son Espases, que per cert,
Sr. Conseller, li vull donar la benvinguda a aquest debat, perquè
li he sentit dir moltes vegades que el tema dels accessos a Son
Espases no era qüestió ni problema seu, i jo crec, com veurem
en aquest debat, que sí que és qüestió seva.

Quin és el problema, idò, que nosaltres veim d’aquí a set
mesos, l’octubre del 2010? Idò que tendrem efectivament un
hospital magnífic, tendrem un hospital de referència amb més
d’un 50% de les habitacions individuals, tendrem més
quiròfans, tendrem més espai d’urgències, tendrem més espais
per a investigació i tendrem moltes més comoditats tant per als
professionals sanitaris com per als usuaris. Però quin és el
problema? Idò que serà molt difícil arribar-hi, quan estigui
inaugurat aquest hospital. Serà molt difícil perquè ens temem,
des del Partit Popular, que els accessos a aquest hospital no
estaran enllestits. Segons els mateixos estudis del Govern està
previst que l’obertura de l’hospital generi una circulació diària
de més de 40.000 vehicles, 6.000 vehicles més dels que passen
actualment per aquella zona. Però no només això, sinó que
també s’hauran de contemplar les solucions de transport públic.
Segons dades que va aportar el mateix conseller de Salut a una
compareixença a la Comissió de Salut, més del 10% dels
treballadors i més del 17% dels usuaris d’aquest hospital opten
per un transport públic; això vol dir que, a aquests 40.000
vehicles privats, haurem de sumar milers de desplaçaments que
s’han de fer per transport públic.

No és la primera vegada que des del Partit Popular advertim
que hi ha una manca de planificació en els accessos, no és la
primera vegada, i ho reiterarem sempre que sigui necessari. Però
és una afirmació, no s’ha planificat bé; s’ha centrat molt la
feina, sense cap dubte, i la veritat és que per això vull felicitar
el Govern i la Conselleria de Salut, a acabar les obres de Son
Espases, però no s’ha fet una planificació del que seria arribar-
hi una vegada que estigués fet aquest hospital. Per què? Potser
perquè inicialment no creien en aquest projecte, inicialment,
perquè tots saben que avui és la niña de los ojos del Sr.
Conseller de Salut i també del president del Govern, avui la
prioritat és fer Son Espases, però és vera que inicialment no es
creia molt en aquest projecte i no vull recordar el passat perquè
crec que el que el hem de fer és mirar cap endavant. 

Potser que també sigui perquè hi ha diverses administracions
implicades. El tema dels accessos a Son Espases no només és
competència del Govern, sinó que és competència del Govern,
del consell insular i també de l’Ajuntament de Palma, i com que
aquí sabem que no estam parlant dels mateixos partits polítics
a cada un dels departaments de cada una de les tres
administracions, idò potser també hi ha hagut qualque problema
d’enteniment. O potser també -em perdonaran una mica
l’acudit, que no té cap gràcia- sigui perquè estam dins la
legislatura de les infraestructures o inversions silencioses i per
això són tan silencioses que ni tan sols no les hem vistes. No ho
sabem, però el que sí sabem és que el mes d’octubre, si es pot
obrir Son Espases i es fa sense tenir els accessos solucionats,

només hi haurà un responsable, i serà el Govern de les Illes
Balears.

Després de parlar molt ens varen presentar un projecte,
projecte que solucionava una mica l’accés des de la rotonda de
la carretera de Valldemossa a l’hospital, que per cert s’ha
adjudicat a la mateixa UTE que fa l’hospital, un poc curiós, però
això jo crec que ja és una altra qüestió i que en podrem parlar un
altre dia. Vostès ens fan creure que aquesta solució soluciona el
problema dels accessos a Son Espases. Doncs bé, ni serà la
solució ni estarà finalitzat el mes d’octubre del 2010, que és la
data d’obertura, en teoria, de Son Espases. 

Em permetran un incís. Em fa certa gràcia que vostès
criticassin l’impacte de l’hospital i no parlin de l’impacte que
tendrà el vial que han fet per accedir..., o l’“scalextric”, per dir-
ho de qualque manera, des de la rotonda cap a l’hospital. Jo crec
que aquell pont que es va visualitzar en un moment determinat
i que han resolt com a accés a Son Espases des d’aquella
rotonda té molt d’impacte ambiental també sobre el monestir de
la Real. Em fa gràcia que llavors era un delicte i en canvi ara no
passa absolutament res.

Però fet aquest incís que jo crec que en aquests moments no
té cap importància, crec que allò realment important és que no
estaran acabats els accessos. L’“scalextric” aquest no estarà
acabat. El Consell de Mallorca ja parlava d’una data de
finalització d’obra -crec que ja s’han començat, no he passat per
la zona però pareix que s’han començat- pel desembre
d’enguany, és a dir, que si està previst que l’octubre estigui
finalitzat l’hospital fins al desembre l’“scalextric”, per
entendre’ns, no estarà construït. Això per a mi, o per a nosaltres,
ja és un problema.

Però aquesta solució que vostès venen com a solució
d’accessos a Son Espases no és més que un pegat, i és un pegat
perquè potser una vegada que arribem a aquest “scalextric”
podrem accedir a l’hospital, però amb el que ho passarem
realment malament és fins que arribem a aquest “scalextric”; és
com si tenguéssim l’hospital al final del túnel, perquè per arribar
a aquest “scalextric” ens costarà molt. Aquesta solució que
vostès pretenen vendre com a solució d’accessos a Son Espases
no és la solució d’accessos a Son Espases. La solució d’accessos
a Son Espases és un conjunt d’actuacions, aquesta més una
altra; quina?, idò principalment el segon cinturó, el segon
cinturó al qual vostès volen dir via connectora per diferenciar-se
del projecte del Partit Popular, que és exactament igual o
pràcticament igual. És el mateix, podrem dir segon cinturó o via
connectora, és igual, però aquesta és la vertadera solució perquè
és la que pot regular el trànsit realment perquè puguem accedir
els usuaris i també els professionals a l’Hospital de Son Espases
una vegada que estigui en funcionament.
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Doncs què passa amb aquest projecte? Idò que segons les
notícies que jo tenc ni tan sols no està licitat per part del Consell
Insular de Mallorca, que és l’organisme que l’ha de licitar. El
Govern em dirà, perquè som al Parlament, “és que això és un
tema del Consell Insular de Mallorca”. Idò no, no és un tema del
Consell Insular de Mallorca, és una de les parts implicades,
perquè la responsabilitat que hi hagi colAlapses i caos circulatori
quan estigui obert Son Espases serà del Govern de les Illes
Balears, que és el responsable -i mir directament al conseller de
Salut- de fer possible que aquest hospital doni un servei i un bon
servei a tots els ciutadans, i òbviament també dins aquest servei
entra la possibilitat d’arribar-hi, cosa que, si s’obre el mes
d’octubre, no tendrem solucionada.

Per tant jo crec que vostès haurien de plantejar-s’ho i fer un
acte de contrició i que aquesta iniciativa els remogui un poc la
consciència i que es posin ja mans a la feina per trobar aquesta
solució. Que tenguem un hospital?, el tendrem, i felicit el
Govern perquè tendrem un hospital de Son Espases com ens
mereixem tots, amb molts d’avantatges, i jo saben vostès que en
som la principal defensora perquè sé que millorarà moltíssim la
sanitat, però que a més de tenir aquest hospital hi puguem
arribar, perquè és que si no hi podem arribar o tardam molt a
arribar, idò la veritat és que difícilment podrem tenir el servei
que ens mereixem.

Per tant instam a través d’aquesta iniciativa a fer les gestions
oportunes per tal que els accessos estiguin enllestits l’octubre
d’enguany, que és la data d’obertura, d’aquí a set mesos. Instam
també que es licitin de manera immediata aquestes obres, no
només l’“scalextric”, que ja està licitat, no, també les altres
obres necessàries per solucionar els accessos i regular tot el
trànsit que els estic explicant. I també, òbviament, perquè ja sé
l’excusa, és que vostès només es fixen en el transport privat; no,
no, també el transport públic. El conseller Vicens qualque
moment va parlar del metro; per què no?, per què no?, és que
també tenen complex en parlar de metro; nosaltres no tenim cap
complex, potser hem de fer una solució a través del metro.
Òbviament el transport públic té més vessants i són les que
s’han de solucionar, però òbviament s’han de solucionar. Per
tant estam d’aquí a set mesos de l’obertura, crec que és hora que
per part del Govern, amb totes les conseqüències i amb tota la
coordinació possible per part de totes les administracions, ens
donin una resposta i ens assegurin que el mes d’octubre del
2010 finalment podrem tenir aquest hospital, finalment podrem
tenir un hospital de referència com ens mereixem tots i que
també, finalment, puguem arribar-hi.

Moltíssimes gràcies.

(Petit aldarull a la sala)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Per fixar posicions té la paraula el
Grup Parlamentari Mixt. Sr. Melià...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
molt breument perquè coincidim amb la problemàtica que
planteja el Grup Parlamentari Popular en aquesta proposició no
de llei, i per tant hi anunciam el nostre vot afirmatiu. És evident
que podríem aprofitar aquesta proposició no de llei per parlar si
la ubicació de l’hospital era la millor; de totes maneres aquest
és un debat que no ens duria enlloc, perquè l’hospital és una
realitat i el que hem de fer és intentar-lo acabar el més
ràpidament possible, que entri en funcionament i que doni el
servei públic que ha de prestar a tots els ciutadans. 

Per tant, atesa la situació i atesa la ubicació triada i que ja és
una realitat incontestable, el que hem d’intentar entre tots és
posar solucions a la mobilitat que produirà inevitablement
aquest hospital. I coincidim en part que amb l’argument que
probablement allò que la Sra. Castillo ha anomenat
l’“scalextric”, aquesta obra prevista pel consell insular i licitada,
idò solucionarà parcialment els problemes de mobilitat.
Evidentment un hospital és difícil fer una previsió exacta de tot
el moviment que produirà, del transport privat i públic que
generarà, i per tant hi ha dificultats de càlcul i sempre s’hauran
de fer correccions quan entri en funcionament i així com passin
els anys. De totes maneres és evident que el segon cinturó -
nosaltres també coincidiríem amb aquesta postura- pot ser una
solució també més estructural als moviments que generarà
l’hospital de referència.

També som escèptics en el fet que hi arribem a temps; fins
i tot només amb aquesta solució parcial la veritat és que queden
molts pocs mesos. Jo sé que s’estan fent les licitacions i crec
que s’han fet totes les feines possibles, però la veritat és que hi
ha dubtes raonables per pensar que arribarem a temps a la
inauguració del nou hospital. I voldríem també posar de
manifest el tema del transport públic, vostè ho ha dit ja molt de
passada a la segona part de la seva intervenció, però és evident
que també el transport públic és molt important per la mobilitat
de l’hospital. Per tant no sé si el metro, les línies d’autobusos...,
hi ha tot un plantejament que també s’ha de fer en aquesta
qüestió i que també és important, però la seva proposició no de
llei en el tercer punt en parla i per tant, com que estam en tots
els punts d’acord, intentant donar la màxim celeritat i havent
participat de l’empenta important que va suposar l’aprovació del
Pla director de carreteres, que ens pareix un instrument
fonamental per arreglar la mobilitat d’aquest hospital, entenem
que hem de donar suport a aquesta iniciativa i intentar que
efectivament totes les administracions implicades, no només el
Govern, participin, colAlaborin i intentin que això sigui una
realitat el més aviat possible. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula el Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds. Sr. Llauger...
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EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, Sra. Castillo, parlam avui dels accessos a Son
Espases i és inevitable que, parlant dels accessos a Son Espases,
parlem també de la ubicació de l’hospital, de la idoneïtat de la
decisió que es va prendre en el seu moment i del segon cinturó.
Jo entraré centrar-me en els accessos a Son Espases, que és el
tema que ens ocupa, però diré algunes frases sobre aquestes
dues qüestions prèvies.

Jo voldria recordar que respecte de la ubicació la
responsabilitat de la decisió de la ubicació actual de Son
Espases és del Partit Popular, que nosaltres no vàrem ser
partidaris d’aquella ubicació; no només no en vàrem ser
partidaris, sinó que el BLOC fins i tot va ser partidari de
rectificar aquella decisió, però també és veritat que ens trobàrem
amb una obra que no només estava adjudicada sinó que també
estaven les obres en marxa i que la situació era molt
complicada. En qualsevol cas nosaltres tenim molt clar que
podem explicar les nostres posicions molt clarament, les
posicions que hem tengut durant aquests anys. El que ha
d’explicar per què va triar aquesta ubicació és el Partit Popular,
perquè un dels temes, un dels arguments que nosaltres
esgrimíem contra aquesta ocupació és que no estava resolta la
qüestió dels accessos, no estava resolta i ara ens acusen que la
solució que s’ha pensat, almanco la solució de l’accés des de la
rotonda, és un “scalextric”, però evidentment el Partit Popular
no podia pensar que es podia ubicar l’hospital de Son Espases
sense fer algun grau, alguna mena, alguna actuació tipus
“scalextric”, i probablement la que haguéssim acabat tenint era
molt més “scalextric” i molt més gran.

Com es veu amb la qüestió del segon cinturó, que és l’altra
qüestió prèvia a la qual volia fer referència: també és una
qüestió de la qual hem parlat, també en podem continuar
parlant. L’equip de govern del Consell de Mallorca, com és
conegut pels diputats, ja va arribar fa temps a una solució de
consens, a una solució que va ser resultat de la negociació entre
els grups que formaven part de l’equip de govern del Consell de
Mallorca, una solució, per tant, en la qual hi havia cessions per
part de les diverses parts, però és una solució que sembla
satisfactòria a totes les parts. La línia argumental del Partit
Popular ha estat dir que li hem canviat el nom però que hem fet
el mateix; la Sra. Castillo avui ha anat fins i tot més enfora i ha
dit que és exactament igual, ha dit que és exactament igual. A
mi em sap greu no haver vengut amb plànols per demostrar que
les diferències són substancials, però per explicar les diferències
diré bàsicament que un anava camp a través, anava camp a
través d’Alcampo cap a la carretera de Valldemossa, i l’altre va
diguem contigu al polígon de Son Castelló, per tant de manera
contigua a l’àrea urbana i per tant amb un consum de sòl rústic
molt inferior. 

Vostès potser poden intentar fer creure que és una operació
cosmètica, però el fet és que les persones directament afectades
no ho creuen. Els veïnats de Son Sardina, la gent que viu a Son
Sardina, és gent que denunciava un projecte que era d’un gran
impacte sobre el seu nucli i que ara es mostra satisfeta amb
aquest projecte. Per tant no deim nosaltres les diferències, les
diuen les persones afectades, que són els veïnats de Son
Sardina. Una altra diferència, i amb això acab, és que aquest
traçat és un traçat tancat, la via connectora amb l’arribada a Son

Espases acaba, el seu era un traçat obert en el sentit que una
vegada que arribava a la carretera de Valldemossa tenia la
previsió futura de continuar -diguem- a ponent de la carretera de
Valldemossa per completar tot un segon cinturó al voltant de
Palma. Per tant, són projectes prou diferenciats.

Passem a la qüestió dels accessos, passem a la proposició no
de llei. Aquesta proposició no de llei insta el Govern en
definitiva a fer allò que no és de la seva competència, malgrat
això votarem a favor perquè entenem que hi ha d’haver accessos
i perquè entenem que bàsicament està solucionat, però insta
bàsicament a fer el Govern allò que no és de la seva
competència. Diu que el Govern faci totes les gestions
oportunes, diu que el Govern ha d’obtenir el consens
imprescindible, és a dir utilitza unes frases una mica recercades
per explicar que allò que fa és demanar al Govern fer allò que
no és de la seva competència, sinó que és competència d’una
altra administració. 

La proposició no de llei per tant parla d’una qüestió que
bàsicament està solucionada. Ho va solucionar el conseller
executiu del Consell de Mallorca, que el passat 17 de febrer va
adjudicar les obres d’accés a Son Espases, és veritat les obres
que... el tram final de la carretera de Valldemossa, és veritat que
va ser la mateixa UTE que du endavant la construcció de
l’hospital, però això en qualsevol cas, Sra. Castillo, el que farà
serà fer les coses més fàcils, se suposa i no més complicades, i
que la previsió que va anunciar al Consell de Mallorca va ser
que l’obra estarà finalitzada en vuit mesos. 

El termini, el podem considerar ajustat o difícil, però en
principi hem de creure i hem de tenir confiança que si el Consell
de Mallorca va anunciar que en aquests vuit mesos estaria
finalitzada hem de suposar que podrà estar finalitzada aquesta
solució, que consisteix com se sap en un pont elevat sobre la
rotonda de la carretera de Valldemossa que permetrà l’entrada
directa a l’hospital i que per altra banda, el trànsit que va cap a
la Universitat i cap a Valldemossa no hagi d’entorpir aquesta
circulació.

Els punts primer i segon de la moció diuen pràcticament el
mateix. És un punt repetit dues vegades en dues redaccions
diferents. El punt tercer parla de les solucions de transport
públic. El transport públic bàsic entenem que han de ser línies
d’autobús, per tant ens tornam trobar amb una qüestió que no és
competència d’aquesta institució, sinó de l’Ajuntament de
Palma. Estam segurs que l’Ajuntament de Palma, si continua
l’actual equip, si ve un equip diferent ja no podem respondre
d’aquesta confiança, però estam segurs que si continua l’actual
equip de govern a l’Ajuntament de Palma farà una bona feina de
transport públic cap a Son Espases perquè en general
l’Ajuntament de Palma fa una bona feina de transport públic.

La mateixa Sra. Castillo ha fet referència a la possibilitat
que s’hi arribàs en metro. Lògicament és una possibilitat, però
crec que no l’hauríem de resoldre amb una proposició no de llei
aprovada avui al Parlament, hauria de ser objecte de molta més
planificació i molta més reflexió perquè el metro poc planificat
i el metro planificat precipitadament ja s’ha vist quines són les
conseqüències que té. 
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En qualsevol cas, fetes totes aquestes reflexions, com he
anunciat votarem favorablement la proposició no de llei. Moltes
gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, Sra. Castillo, crec que coneix exactament igual que la
resta o molts de diputats d’aquest parlament que la seva
proposició no de llei, que és del mes de novembre del 2009,
avui per qüestions que ja estan fetes i ja han succeït en certa
manera podria estar desfasada, però malgrat tot això -i llavors
si vol podrem entrar en algun tema puntual i concret i li diré el
perquè- vagi per endavant que votarem a favor dels tres punts
per una raó molt senzilla...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades.

EL SR. BONED I ROIG:

...perquè no hi ha res que es digui als tres punts que no
estigui ja fet fins i tot, ja no dic en marxa, sinó fet. Per tant, no
tendria molt de sentit, amb alguns matisos evidentment perquè
demanen aquí que s’insti el Govern i no hi ha inconvenient a
instar el Govern perquè el Govern insti llavors a qui
correspongui perquè resolgui la situació que s’ha de resoldre.

Per tant, com que tot això està previst o en marxa, idò no hi
ha cap problema per votar a favor.

Concretament els punts 1 i 2, ja se li ha dit, són molts
similars, vénen a dir el mateix, s’insta el Govern que faci
gestions i que acceleri la licitació de les obres. Miri, li he de dir
que el Govern instarà a qui correspon també perquè això passi,
però és que no s’ha de fer perquè entre altres coses és el Consell
Insular de Mallorca qui... i no el Govern, el Consell Insular de
Mallorca qui va publicar l’anunci de licitació del concurs i ho
va fer el desembre del 2009, segurament poc d’un mes després
que vostès presentassin aquesta proposició no de llei i no només
això, sinó que a més ja es va fer l’adjudicació provisional i es va
fer ja dins enguany, en el mes de febrer del 2010, Sra. Castillo.

Per tant, li ho repetesc, cap inconvenient, per això dèiem que
no tenien molt de sentit algunes de les propostes de reclamació,
però a més a més i per a la seva informació li recordaré que
després d’aquesta adjudicació provisional actualment aquesta
proposta està en tràmit d’exposició pública i està de fet prevista
l’adjudicació definitiva, si no m’equivoc, aquesta setmana o
abans que acabi aquest mes de març del 2010. Per tant, li
repetesc: el que demana no s’ha d’instar perquè està fet.

Què s’ha adjudicat? Un projecte, un projecte de 5.350.000,
que a més a més té un termini màxim d’execució de vuit mesos
i de fet està previst que estigui enllestit pel mes d’octubre del
2010. Diu que això no és suficient, podem estar-hi d’acord fins
i tot, però també li puc dir -i vostè també supòs que ho sap,
encara que aquí no ho digui- es treballa... malgrat cregui que es
fa amb retard i això també es podria discutir, es treballa en altres
propostes que són complementàries i necessàries en aquest
projecte d’accessos a Son Espases, independent que li diguem
segon cinturó com deien vostès o via connectora que, com li ha
dit el Sr. Llauger, evidentment també està clar que no tenen res
a veure una cosa amb l’altra. 

En qualsevol cas, sí li diré una cosa, Sra. Castillo, vostè
mateixa ho diu i ho diu en la seva proposició, el mes d’octubre
del 2010 està prevista l’entrega del nou hospital, però supòs que
vostè, com a exconsellera a més, sap perfectament que quan es
fa l’entrega d’un projecte gros i important com és aquest,
l’endemà no comença a funcionar, s’entrega el projecte i llavors
hi ha tota una feina a fer per posar-lo... i enllestir-lo perquè
pugui entrar en funcionament. En qualsevol cas, crec que li he
dit la previsió del projecte que hi ha en marxa és perquè estigui
acabat en el moment en què s’obri el nou hospital.

Miri, quant a transport públic, crec que tampoc no és tema
que hagi de preocupar gaire, perquè independentment de les
opcions que des del mateix govern en poguessin arribar a
consensuar, tant amb l’ajuntament, com amb el consell o amb
qui faci falta o executar directament, el que sí està molt clar és
que qui primer té les competències de resoldre el tema de
transport públic al municipi de Palma és l’ajuntament i la seva
empresa pública. 

Li diré una cosa, en la presentació fa unes setmanes de
l’exercici 2009 ja els responsables de l’ajuntament i de
l’Empresa Municipal de Transport varen anunciar que es
treballava en un redisseny de les línies per a aquest exercici
2010, redisseny que té com a objectiu fonamental i bàsic que
s’ajusti a poder cobrir la necessitat precisament de transport
públic per arribar a Son Espases tant per part dels treballadors
com per part dels usuaris i pacients. Per tant, asseguren tant
l’ajuntament com l’empresa pública que aquestes línies cobriran
perfectament les necessitats i que per tant, es posarà en marxa
aquest redisseny de línies al llarg d’aquest exercici 2010 i estarà
en funcionament en el moment de l’obertura del nou hospital.

Miri, crec que pot entendre molt bé que -com li dic la hi
aprovam a favor, li aprovarem aquesta proposta perquè les coses
ja estan fetes, ja estan en marxa-, crec que ha d’entendre que
mentre vostès continuen sortint aquí i posant en dubte que tot
allò que vostè reconeix que es fa estigui enllestit pel dia que
toca, altres -com li he pogut demostrar- treballen, a qui
correspon i allà on correspon, perquè això sigui una realitat i
efectivament estigui tot enllestit i tot en marxa en el moment en
què faci falta, però una de les coses que ha posat en dubte és que
estigui enllestit un sistema de transport públic per poder-hi
arribar i ha fet referència precisament al metro. 
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Li ho diré: vostès que són els que començaren les obres de
l’hospital de Son Espases i que també han fet la línia de metro,
no sé per què quan varen fer la línia de metro no varen pensar
que potser podria arribar allà. Feren una línia de metro que no
resolia l’accés per res a Son Espases i ara demanen que aquest
govern que no va fer la línia de metro i que entre altres coses la
varen fer vostès no en previsió de cobrir accessos enlloc, sinó
simplement com a projecte estrella amb finalitats electoralistes,
idò ara aquest projecte estrella s’ha de convertir en la solució
d’una cosa que vostès que varen començar l’hospital -li ho
repetesc- ni tan sols varen deixar previst. I això sí que... li diré
que al final ha costat més de 340 milions d’euros i que no resol
alguns problemes com vostè mateixa acaba de demostrar i de
deixar clar en la seva intervenció. 

Miri, també ha fet referència al suport d’aquest govern al
nou projecte de l’hospital de Son Espases. Li repetiré el que ja
se li ha dit per activa i per passiva, a vostè i a altres membres
del seu grup parlamentari, si aquest govern hagués estat el
responsable de prendre la decisió d’on s’havia de fer l’hospital
de referència d’aquesta comunitat autònoma i responsable de
l’inici de les obres, li asseguro que no s’hauria fet a Son
Espases, Sra. Castillo. Per tant, pot seguir marejant la perdiu,
donant voltes a allò que no toca, però al final el resultat no és
més que aquest. 

Crec que hauríem d’intentar, Sra. Castillo, al final ser
positius, positius fins i tot en allò que diu que al final hi estam
d’acord, que és l’hospital de Son Espases. No intenti -com li
deia- complicar les coses que teòricament van bé. No intenti
posar obstacles, si diu que hi està d’acord colAlabori i ajudi. Crec
que una manera de colAlaborar ja que vostè, fent referència al
tema dels accessos, no perd l’oportunitat de sortir aquí i tornar
recriminar algunes qüestions en torn a la construcció i la
ubicació de Son Espases, jo diré que potser una de les maneres
d’ajudar seria que explicassin d’una vegada per totes per què
varen renunciar a un projecte que estava aprovat per unanimitat,
per què varen decidir acabar a Son Espases. Expliqui-ho i
expliqui també quins projectes tenien prevists, què tenien
previst per tots els terrenys que estaven entorn d’aquest hospital
de Son Espases que segur que també interessa molt als
ciutadans d’aquestes illes.

Per tant, crec que essent clars la proposta es pot aprovar
perquè repetesc està feta i algunes qüestions fins i tot estan més
avançades del que vostè mateixa tal vegada suposava, però no
és de rebut que entri vostè en consideracions que res tenen a
veure amb els temes dels accessos perquè -li ho repetesc- no va
per bon camí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Sra. Castillo, vol fer ús de la paraula?

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, inicialment havia pensat parlar
des del meu escó, però la veritat és que crec que avui, que
arribam a un consens sobre Son Espases, es mereix que vengui
a la tribuna i els doni les gràcies, perquè de veritat que estic
agraïda perquè em donen suport a aquesta iniciativa,
especialment al Sr. Melià que ha estat molt correcte a més en la
seva intervenció, igual que tots els intervinents, però supòs que
el suport del Sr. Melià té molt a veure amb el suport global. Per
tant, crec que és merescut que estiguem aquí i ja que a més
acabam prest, idò per què no poder venir els cinc minuts.

Després d’agrair el suport a aquesta iniciativa que
evidentment..., el que passa és que no passa sempre una cosa tan
evident com aquesta, no es mereixia menys, jo obviaré tots els
comentaris que s’han fet respecte d’altres qüestions. Obviaré
comentaris respecte a la ubicació que s’han fet per part de tots
els grups intervinents i els obviaré perquè crec que n’hem parlat
molt ja d’aquest tema, però també per dues qüestions. La
primera és que a aquestes alçades ja hi ha hagut una sentència
del Tribunal Superior de Justícia en la qual avalava la ubicació
al solar de Son Espases del nou hospital de referència, avalava
tant el procediment com la ubicació i segon, perquè vostès
encara que no ho vulguin creure són copartícips d’aquesta
ubicació. Vostès la varen poder canviar i no la varen canviar.
Vostès varen decidir continuar endavant l’hospital de Son
Dureta a Son Espases. Ho varen decidir vostès..., bé no importa
que els ho recordi, ho varen decidir. Pogueren canviar la
ubicació, haguessin pogut fer el que deien que ferien que seria
la remodelació de Son Dureta, ho deia el Sr. Conseller de Salut
en el seu programa electoral i en totes les seves intervencions,
però és clar, quan topes amb la realitat, topes amb la realitat. 

Per tant, crec que no ens convé, ja que hem arribat a un
consens, parlar de la ubicació,  però tots -tots, sense excepció-,
no només el Partit Popular, som copartícips que es faci a Son
Espases, perquè vostès podent canviar la ubicació, no ho varen
fer, de fet, no varen trobar més solars on fer-lo, això també era
indicatiu que Son Espases no estava mal triat.

Dit això crec que podem obviar aquestes circumstàncies,
igual que també obviaré -parlant de Son Espases- que encara no
tenim cap explicació sobre el desviament pressupostari que té
l’execució, (...) la puc obviar, en podem parlar altres dies, ara
parlàvem de fer una compareixença del conseller de Salut
perquè ens ho explicàs perquè divendres es va aprovar la
modificació del contracte, un contracte que hem demanat per
activa i per passiva, per part del Grup Parlamentari Popular, i no
hi hem pogut accedir. Divendres es va aprovar,  inusualment hi
ha un acord de Consell de Govern que no s’ha fet públic, no
sabem què conté aquesta modificació... No, Sr. Conseller, tant
de bo ho tengués, li ho he demanat més de vint vegades i si vol
pot intervenir perquè això és així de clar i és ben cert, però no
ho sabem, però dic que ho obviaré en aquesta intervenció
perquè supòs que ens ho explicarà la setmana que ve.
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Per tant, em quedo amb el consens al qual hem arribat. Els
vull dir que precisament perquè hi ha competències de distintes
administracions no s’ha fet un..., instar el Govern que faci o
liciti les obres perquè som conscients que hi ha distintes
administracions implicades, però també -i els ho dic des de la
convicció- crec que des del Govern a part d’exercir les seves
competències també s’ha d’exercir una acció de coordinació que
faci possible assolir els objectius fonamentals que té a les seves
competències. Aquest n’és un exemple, si volen donar una bona
sanitat, si volen tenir un bon hospital de referència, necessitam
a més de fer el que feim, també tenir solucionats els accessos i
si per això ens hem de posar d’acord totes les administracions,
també s’ha de fer feina en aquest sentit i per això, el text literal
d’aquesta iniciativa. 

Sr. Boned, vostè que a més havia començat molt bé, em sap
greu que hagi acabat així i m’hagi fet respondre aquesta qüestió,
sobretot de la ubicació, però li vull dir que vostè diu que jo dec
saber que hi ha altres solucions a part de l’“scalextric” que jo li
deia. No ho sé, no ho sé, però també crec que ara, set mesos
abans d’obrir l’hospital, no és temps de fer deures, sinó d’haver
estudiat. Crec que en aquest moment ja haurien d’estar
solucionades aquestes qüestions. No s’hauria de fer feina en
aquestes solucions, igual que en el transport públic, hi haurà
més de -ho he calculat, més o manco- 600 persones que optaran
per un transport públic. S’han de posar autocars, sense cap
dubte, i Palma hi té molt a veure, però també el Govern, i el
metro estava programat. Estava programat, la segona línia de
metro era també per a Son Espases. El que passa és que vostès
han tingut complex, no ho han volgut enllestir i això sí que és
una competència del Govern. 

No dic res, simplement no està fet i ni tan sols està
planificat, però sí que és veritat que crec que, amb iniciatives
com aquestes i amb consensos com aquests, podrem fer que
finalment entre tots puguem oferir a tots els ciutadans de les
Illes Balears un hospital de referència en condicions i puguem
millorar en aquest sentit la salut de tots els ciutadans de Balears.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo.

Conclòs el debat, correspondria passar a votació, però
entenc que aquesta proposició no de llei es pot donar aprovada
per assentiment. És així, senyors portaveus?

Per tant, queda aprovada per assentiment.

V. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 558/10, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, de modificació de la Llei 12/1998, de patrimoni
històric de les Illes Balears.

Correspondria ara passar al punt cinquè de l’ordre del dia,
però comunic als senyors diputats i a les senyores diputades
que, d’acord amb l’article 68.1 del Reglament, aquesta
presidència amb l’acord dels diferents portaveus proposa ajornar
el debat i la votació d’aquest punt cinquè que correspon al debat
de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
558/10, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, de modificació
de la Llei 12/1998, de patrimoni històric de les Illes Balears. 

És així, senyors portaveus? Per tant, queda ajornada aquesta
proposició de llei.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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