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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, esper que hagin descansat
durant aquestes vacances de Pasqua.

Voldria proposar-los fer un minut de silenci en record de les
víctimes de l’accident aeri d’Smolensk, allà on va perdre la vida
el president de Polònia.

Per tant, faríem un minut de silenci.

(Minut de silenci)

I ara començam el ple d’avui i el primer punt de l’ordre del
dia correspon al debat de les preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant el ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 1281/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a protocol signat amb la FELIB.

La primera pregunta és relativa a protocol signat amb la
FELIB i la formula el diputat Sr. Ernest Ribalaiga del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Ribalaiga.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. En aquest parlament hem parlat
moltes vegades, esper que ho continuem fent, sobre la realitat
municipal, sobre la suficiència financera dels ajuntaments i
sobre les seves possibilitats de donar els serveis que els
ciutadans es mereixen. Per tant, per aquesta raó, demanam a la
consellera d’Innovació, Interior i Justícia sobre el protocol que
el Govern ha signat amb la FELIB i la seva valoració respecte
de la importància que tindrà aquest protocol per al
desenvolupament del Pacte Local.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament, el passat
dia 24 de març es va firmar aquest protocol per al
desenvolupament del Pacte Local entre el Govern de les Illes i
la FELIB i que suposarà -esperam- una primera passa per posar
les bases que han de regir allò que s’anomena la tercera
descentralització. La valoració que en feim no pot ser més que
positiva, ja que així començam a donar compliment a un dels
principals objectius fixats per aquest govern, com és la voluntat
de solucionar si no tots, que serien molts, sí una petita part dels
problemes que pateixen els ajuntaments.

Hem de ser conscients, ja s’ha dit aquí moltes vegades, que
les corporacions locals, tot i la seva limitada atribució
competencial i l’actual situació de crisi econòmica que pateixen,
promouen, gestionen i financen molt bona part dels serveis
públics bàsics o d’atenció directa als ciutadans, i és per aquest
motiu que creim en la necessitat de dotar de competències i
recursos que l’Estatut d’Autonomia reconeix als governs locals,
sempre des de la lleialtat institucional. Gràcies a la signatura del
Pacte Local, es preveu la creació d’una comissió per l’Estatut
d’Autonomia local, integrada per representants del Govern de
les Illes i representants de la FELIB. Aquesta comissió esperam
constituir-la en breu i a més podrà començar a desenvolupar la
feina que té encomanada i que es preveu en el seu protocol, com
és proposar i formular les recomanacions per a l’articulació d’un
nou marc competencial a l’àmbit de la nostra comunitat
autònoma; en segon lloc, debatre sobre mecanismes de
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finançament de les entitats locals en general; i per últim posar
en comú fórmules per abordar la reforma de les disposicions
que regulen els fons de cooperació local i l’establiment, si és
necessari, de nous criteris de distribució entre les municipis i els
altres ens locals.

Aquestes són només algunes de les feines que té
encomanades aquesta comissió, però crec que són una bona
mostra de l’important paper que jugarà en el procés de
desenvolupament del pacte local. Per tant, crec que som en el
bon camí i cada vegada més a prop d’aconseguir una vertadera
autonomia local.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. No vol intervenir el Sr. Ribalaiga.

I.2) Pregunta RGE núm. 1317/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a retallada del pressupost per al
programa d'acollida i integració dels immigrants.

Passam, per tant, a la segona pregunta i és relativa a
retallada del pressupost per al programa d’acollida i integració
dels immigrants i la formula la diputada Sra. Encarnación Pastor
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. ¿Qué
opinión le merece a la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració la medida anunciada por el Gobierno central de un
recorte de hasta el 70% del presupuesto para el programa de
acogida e integración de los inmigrantes a gestionar por las
comunidades autónomas?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes. Efectivament, a
la Conferència Sectorial d’Immigració celebrada dia 25 de març
del 2010, el Govern de l’Estat va anunciar una reducció d’un
65% en temes de pressuposts dirigits a intervencions de
polítiques d’integració en població immigrada, passant de 200
milions a 70 milions. Nosaltres, des de la Conselleria d’Afers
Socials, consideram que és absolutament injustificada aquesta
baixada de pressuposts, perquè si bé és cert que els fluxos
d’immigració s’han reduït, el que és cert és que a les comunitats
autònomes el percentatge de població immigrant continua, i, per
tant, s’ha de continuar fent feina en política d’integració.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Consejera. Mire, este fondo que nació en 2005
con un presupuesto de 120 millones, aumentó hasta alcanzar los
200 millones en 2009. Como bien sabe usted, este fondo
permite a las comunidades autónomas, además de lo que
asumen de sus propios presupuestos autonómicos en materia de
educación, sanidad y servicios sociales, hacer otras muchas
medidas, iniciativas que no enumeraré por no extenderme más
en este momento. Es un recurso además imprescindible para los
ayuntamientos y los consejos insulares. 

Por eso, Sra. Consellera, esperamos desde nuestro grupo que
lidere actuaciones concretas, que no sólo manifieste, como ha
hecho en algún medio de comunicación, el despropósito que
supone recortar un presupuesto en un 70% en política social; en
caso contrario, serán una vez más los ciudadanos de Baleares y
cuando digo todos los ciudadanos es el cien por cien, tanto la
población de acogida, como la de llegada, quienes pagarán las
consecuencias de un gobierno irresponsable que se jacta de
proteger con políticas sociales a los más excluídos, cuando
luego en la realidad practica todo lo contrario; que lleva a cabo
una nefasta gestión de palo y zanahoria en política de
inmigración, un gobierno que de nuevo ningunea nuestro hecho
insular. Sra. Consellera, la política a la que me refiero es la
misma política hipócrita e irresponsable que su grupo político,
Izquierda Unida, a nivel estatal está denunciando en materia de
extranjería. 

Nos consta su discrepancia y su disconformidad en esta
medida y nuestro grupo estará a su lado si lidera el tema y hace
que el Gobierno central recapacite y rectifique este irracional,
inadmisible y desproporcionado recorte del presupuesto de
inmigración a las comunidades autónomas. Ahí nos tendrá
dándole apoyo, de lo contrario sería un pésimo favor a todos los
ciudadanos de nuestra comunidad. Y finalmente le aseguro que
nuestro grupo no se quedaría de brazos cruzados viendo como
se deteriora todo el esfuerzo que hemos hecho en la legislatura
anterior.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Sra. Santiago, té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, presidenta. Sra. Pastor, tot el malestar que vostè vol
expressar en relació amb el Govern de l’Estat, expressi-ho en un
fòrum que no sigui aquest, perquè aquí no hi ha cap representant
del Govern de l’Estat. Per tant, a través dels seus representants
en el Parlament,  expressi-ho.

Aquest govern que defensa els interessos d’aquesta
comunitat autònoma i d’aquest país, el dia que es va fer aquest
anunci de retallada, va expressar la seva disconformitat, va
exigir que constàs a l’acta i a més va fer declaracions públiques
i va informar l’opinió pública. Per tant, com a govern s’ha fet
tot el que s’ha pogut. Li puc garantir que com a govern nosaltres
continuarem donant suport a les polítiques que des de 2007
s’estan realitzant, continuarà havent-hi els pressuposts per als
ajuntaments, per a les ONG, consells insulars i per a
l’Ajuntament de Palma a través dels convenis i les ordres de
subvenció, i continuarem amb la política d’integració. El que no
li admet de cap manera és que el Partit Popular doni a qualsevol
altre partit progressista lliçons en relació amb la integració de
la política immigrant, si no, vagi a les hemeroteques i vegi el
que diuen els líders del Partit Popular en relació amb com s’ha
de tractar la població immigrada. Moltes gràcies.

(Petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 1321/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Miquel Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a l'IES Marc Ferrer de Formentera.

Passam ara a la tercera pregunta, relativa a l’IES Marc
Ferrer de Formentera. La formula el diputat Sr. Josep Mayans
del Grup Parlamentari Mixt. Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta efectivament fa
referència a l’únic institut de secundària que existeix a l’illa de
Formentera. I interpel sobre com està, aquí he posat “execució”,
però més bé diria “tramitació” d’aquest projecte, l’ampliació de
les aules que es varen prometre en el seu dia en aquest institut.
Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Conseller d’Educació, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, en aquest moment
estam en la següent situació: el projecte està encomanat ja a un
arquitecte, concretament al Sr. Rogelio Ibáñez i esperam a finals
de mes tenir el projecte d’ampliació acabada. De tal manera que
les obres poguessin començar en el mes de juliol.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta i Sr. Diputat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Mayans?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. El que m’ha contestat contradiu un
poc el que vostè va dir el 18 de febrer d’enguany. Jo li faré un
poc de memòria. El 26 de març de l’any passat sortia a la
premsa l’anterior consellera que l’ampliació de l’institut es
duria a terme i que seria efectiva per al curs 2010-2011. Hi va
haver una manifestació el juny del 2009, on estaven convidats
tots els grups polítics de Formentera i els pares dels alumnes,
per manifestar el seu desacord i reclamar la millora de les
instalAlacions. 

El setembre es va anunciar en els diaris que hi havia un
munt d’obres pendents i que a la tardor hi hauria el projecte
redactat i les obres començarien el gener, i que la segona fase
estaria llesta per al curs 2011-2012, però que les quatre aules
estarien per al curs 2010-2011. I el febrer d’enguany, dia 18 de
febrer, ja es denunciava en els diaris també per part de la
direcció del centre que hi havia un retard important en
l’ampliació i, el que és més greu, que no tenien cap informació
de la conselleria. I que, això ho va dir vostè mateix als de
l’institut, que havia donat un mes més de termini a l’arquitecte
redactor perquè entregàs el projecte i que pensava tenir el
projecte a finals de gener. Ara vostè em diu que encara no el
tenen. Per tant, jo crec que alguna cosa no quadra i m’ho haurà
d’explicar.

En el ple del Consell de Formentera, per si això no bastés,
fa un parell de setmanes es varen aprovar per unanimitat tres
mocions, fins i tot hi va votar a favor el Partit Socialista, instant-
lo a vostè, bé, al Govern millor dir, a fer l’institut, el museu i
l’escola de Sant Ferran. Per tant, miri fins on arriba la
inoperància. A mi no m’estranya que l’anterior delegada
d’Educació a Eivissa dimitís. Per tant, concreti’m per favor
quan tendrà vostè el projecte? Quan pensa treure el concurs?
Quan pensa licitar les obres? I quan creu que les obres
començaran? I si això no fos possible, què farà?, quina solució
donarà a l’únic institut de Formentera si això no passa?

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, jo directament amb
l’institut no hi he parlat, per ventura qualque director de la meva
conselleria sí que hi ha parlat, jo directament no hi he parlat.
Directament li dic a vostè avui que està encomanat, li he donat
el nom de l’arquitecte, he duit aquí una altra documentació que
si vol després li mostraré; està encomanat i li he donat els
terminis, a final d’aquest mes el projecte estarà acabat, el mes
de juliol es podran començar les obres a les diferents actuacions
que s’hagin de fer.
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És cert que s’han de construir quatre aules, però hem
d’especificar que no són exactament quatre aules, és una aula de
120 metres, molt gran, per atendre aspectes relacionats amb
Formació Professional, una altra de 60 metres, una altra de 45
metres a la part superior de l’edifici que es construirà, i un
magatzem perquè l’actual es toma i se’n fa un altre al costat. Se
segueix el mateix sistema que a l’institut, per tant, no s’afecta
l’estructura de l’institut, ni la part estètica de l’institut, és una
prolongació més de l’edifici, per tant, no hi haurà cap tipus de
problemes.

En qüestions de signar el conveni, jo crec que el conveni el
mes de juny es podrà signar i, com li he dit abans, les obres es
podran començar el mes de juliol. Sempre s’ha de tenir en
compte que aquestes obres no tenen per què dificultar la tasca
educativa que es dugui dins el centre si en algun moment
coincideixen les obres amb les classes. Això és el que li puc dir
i això és el que li dic oficialment sobre el que hi ha en referència
a aquest tema. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.4) Pregunta RGE núm. 1278/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Josep Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a colAlocació de la primera travessa del
tren-tram fins a Artà.

Passam a la quarta pregunta, relativa a colAlocació de la
primera travessa del tren-tram fins a Artà. La formula el Sr.
Francesc Dalmau del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Fa unes setmanes, la Conselleria de Mobilitat va posar
la primera travessa de la línia fèrria de tren-tram fins a Artà.
Una posada en marxa d’aquesta primera travessa que va ser
important i que ha suposat també una signatura i un acord amb
el Govern de l’Estat per a la signatura d’un conveni ferroviari,
del qual aquí ja n’hem parlat molt.

Ens agradaria saber quina valoració fa la conselleria
d’aquesta primera travessa posada fa unes setmanes per
construir la línia de tren fins a Artà.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, la conselleria en fa una
valoració molt positiva. Com sap vostè, aquest govern té com
un dels objectius principals el transport ferroviari i la
potenciació del transport públic en general. I no cal dir que dins
aquests projectes n’hi ha dos que són realment emblemàtics,
seria per una part l’electrificació de tota la xarxa ferroviària i la
substitució de les unitats mòbils; i per l’altra l’ampliació de la
mateixa xarxa ferroviària. I el tram-tren que anirà des de
Manacor fins a Artà i posteriorment a Cala Ratjada, doncs és un
dels projectes prioritaris.

Jo vull recordar que fa més de deu anys que hi ha una
reivindicació per poder dur el tren fins a Artà i fins i tot fins a
Cala Ratjada, i això permetrà la comunicació i la vertebració de
tota la comarca, però jo també crec que conjuntarà les
potencialitats de potenciació comercial, cultural i molt
especialment turística de tota aquesta comarca. A més a més, li
he de dir que és evident que s’està donant un impuls a l’obra
pública, que crec que és molt necessari en aquests moments i
també tota una aposta en qüestions de tecnologia i innovació
que seran importants en el transport públic. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molta satisfacció per part del nostre
grup parlamentari per la situació de la posada en marxa
d’aquesta primera travessa. I tan sols manifestar que, encara que
alguns es cansen de dir en aquesta cambra que en acabar ja
comptarem, quan en acabar comptem a alguns tal vegada no els
interessarà saber que en aquesta legislatura s’ha fet xarxa
ferroviària en contra del que va fer el passat govern del Partit
Popular.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

I.5) Pregunta RGE núm. 1315/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a valoració de la situació laboral actual a les Illes
Balears.

Passam ara a la cinquena pregunta, és relativa a valoració de
la situació laboral actual a les illes i la formula el Sr. Cristòfol
Huguet del Grup Parlamentari Popular. Sr. Diputat, té la
paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia. Sr. Conseller, vostè
segurament és el conseller més ben qualificat dels set consellers
que hi ha hagut des de la transferència del SOIB. Per tant, el
més ben preparat per donar resposta, per donar resposta s’ha de
saber quina valoració es fa de la situació. Quina és en aquest



4298 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 94 / 13 d'abril del 2010 

 

moment la valoració del mercat laboral de les Illes Balears, Sr.
Conseller?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
primer lloc moltes gràcies per la valoració que fa d’aquesta
persona que som jo, li agraesc molt que em consideri el millor
conseller. Jo no em consider el millor conseller, no, o el més
ben preparat, perdoni. 

La valoració que jo faig d’aquestes dades és una valoració
negativa i és una valoració negativa perquè qualsevol persona
sensata en aquesta comunitat autònoma no pot valorar que les
dades interanuals d’ocupació i d’afiliació a la Seguretat Social
són les que tenim. Això evidencia que la crisi econòmica que
patim és molt més profunda del que en principi podíem pensar,
és una crisi que impedeix que les empreses puguin conservar les
seves plantilles i que les empreses puguin ampliar les seves
plantilles i que els treballadors puguin trobar ocupació.

Jo consider que la valoració que fa vostè d’aquestes dades
interanuals és una valoració, hi coincidim, negativa. Però
aquesta valoració negativa també s’ha compensar amb altres
coses que són veritat, amb altres dades que també apunten a una
certa esperança. I és que aquest mes de març la variació
intermensual és positiva, ha augmentat l’ocupació i la xifra
d’atur s’ha reduït. Aquest increment intermensual de l’ocupació
del mes de març és de 10.046 persones, per tant, un 37,7%
superior a la del mateix mes de l’any 2009. I s’ha reduït l’atur
en 1.901 persones, quan en el 2009 el mes de març es va
incrementar en 786. Per tant, veim que hi ha tres mesos
consecutius, cosa que no passava des de l’any 2006, en els quals
aquestes dades són positives. S’ha reduït l’atur en tots els
sectors, i a excepció feta de Menorca, a totes les illes. Per tant,
veim que la cosa va millor. En el cas de Menorca el fet que
s’hagi incrementat la inscripció de persones sense prèvia
ocupació a 251 persones, ha fet que no es pogués veure aquesta
disminució. 

Aquest primer trimestre confirma una certa estabilització de
dades i de l’increment de l’atur. Per tant, veim que podem anar
millor i, és més, veim que hi ha un 20% més de possibilitats de
trobar feina en aquesta comunitat autònoma, això, sense restar
que són negatives les dades i sense restar la gravetat de la
situació, ens indica una certa estabilització i una certa esperança
que el mercat de treball de les Illes Balears...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, li assegur que el que
més m’importa dels debats que tinguem avui i en futures
comissions on hi ha prevista la seva compareixença d’aquí un
parell de setmanes és l’estratègia que el Govern, i no bastarà les
d’aquest govern sinó del futur, faci a favor dels centenars de mil
de persones, un 20% de la població amb capacitat de fer feina,
que tenen atur. 

Vostè haurà seguit les jornades a Barcelona sobre la futura
estratègia europea on s’estudiaven quines són les capacitats a
mig termini 2010-2020. El que s’estima que es podrà crear a
tota Espanya en aquests deu anys és 1,4 milions de treballs i tots
qualificats, el que han creat és més de 2,5 en els darrers deu
anys. Nosaltres tenim, segur, 100.000 persones aturades de les
quals el 80% volen fer feina. Tenim capacitat per crear feina? Li
contest, mentre nosaltres no donem seguretat jurídica a la
inversió, al finançament, a la presència del capital de cap
manera, primera qüestió. 

Segona qüestió, persones qualificades. Tenim temps de
qualificar? No, segurament hauran de venir persones de fora.

I tercera qüestió, tecnologia, informàtica, jo crec que ha
d’exigir als seus companys de Govern que tenguin clar que
sense fer açò ara i el futur govern els pròxims quatre anys és
impossible donar feina al 80% de persones que tenim aturades
i mentre no els puguem donar feina hi ha d’haver una estratègia
sobre què es fa amb aquestes persones. Jo el convid i el
convidaré millor dijous que ve a la compareixença a fer una
estratègia conjunta, estable, on necessàriament l’ocupació passa
per seguretat jurídica, finançament, mà d’obra qualificada i
tecnologia. Si no feim açò, Sr. Conseller, és impossible que
aquesta comunitat o Espanya sigui regió europea, cada vegada
perdrem, ja fa dues dècades que ho feim ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

... Gràcies a vostè.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Aguiló, no li puc donar la paraula perquè ja ha exhaurit
el temps.

I.6) Pregunta RGE núm. 1318/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions per mitigar la plaga de
lagarta peluda a Menorca.

Passam a la sisena pregunta relativa a actuacions per mitigar
la plaga de lagarta peluda que 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. Els dos darrers anys, com saben
tots vostès, Menorca sofreix una plaga de lagarta peluda que
afecta sobretot alzines, però també ullastres, llentiscles i
darrerament els farratges, cosa que és realment preocupant, a
part de les molèsties que causa a tots els nuclis de població que
estan pròxims a zones forestals. Ens preocupa que davant la
proximitat de l’època en què eclosionen aquestes erugues doncs
no es facin, no es prenguin les mesures necessàries per tal de
mitigar aquesta plaga. Per tant, la pregunta ve en aquest sentit,
Sr. Conseller, volíem saber quines són les mesures que pensa
dur endavant, quines ha duit per endavant també la conselleria
per tal que aquesta plaga afecti el menys possible l’illa de
Menorca. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Vicens.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com vostè sap la
lymantria, l’eruga de l’alzina, presenta cíclicament explosions
demogràfiques, i les actuacions és importantíssim que tenguin
en compte tot el seu cicle vital, és a posta que la Conselleria de
Medi Ambient i de Mobilitat té previst tot un projecte, tot un
programa de control integrat que té per objectiu sobretot reduir
la població d’aquesta eruga, d’aquesta espècie en totes les seves
fases vitals, concretament un pressupost de més de 250.000
euros que es farà en diferents sistemes, tractaments continuats,
diversos i sobretot específics de lluita contra aquesta plaga.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Gornés, vol la paraula?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, m’agradaria que fos
un poc més explícit respecte de les mesures concretes que pensa
desenvolupar la seva conselleria, sobretot li he fet aquesta
pregunta per saber si hi havia un canvi d’estratègia d’aquest
govern en minoria respecte de l’anterior, que com vostè sap
tenia fortes discrepàncies i diferències entre el que encomanava
el Consell Insular de Menorca respecte del que deien els tècnics
de la seva conselleria.

Jo li recomanaria que no fes tant del cas al GOB que diu que
aquesta plaga és beneficiosa per als boscos de Menorca i que
actuï amb tota la contundència per tal d’eradicar, mitigar d’una
vegada aquesta plaga que, com dic, de beneficiosa per als arbres
de Menorca, per a la massa forestal de Menorca i per als
farratges dels pagesos no ho és gens. Passegi vostè per l’illa i
veurà com els arbres i una gran quantitat de massa forestal estan
plens de nius de lagarta peluda que estan a punt d’eclosionar i
que pot suposar això un greu perjudici, per tercer any
consecutiu, sobre aquestes masses forestals.

Sr. Conseller, nosaltres l’animam que prengui les decisions
efectives ja, com més contundents millor, amb tot el respecte
cap al medi ambient, fent cas dels informes tècnics...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

 ... però actuï ja d’una vegada, Sr. Conseller. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Vicens, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, seré explícit quan vostè
també és explícit en la pregunta, ara que ho ha estat sí que li puc
contestar explícitament. Miri, el projecte que tenim previst és un
programa eficient, però proporcionat, evidentment, proporcionat
a la plaga. Per una banda es farà a les zones on hi hagi més
densitat de població de la plaga i a zones properes als habitatges
una intervenció intensa amb actuacions terrestres, però també
amb actuacions aèries fumigant amb un producte biològic,
concretament el bacillus thuringiensis. Això durant el mes de
maig i s’atendran també les solAlicituds dels particulars. 

També es faran tractaments terrestres amb un equip de vuit
persones durant sis mesos, de maig a octubre, amb un
pressupost de més de 142.000 euros, i això es farà actuant sobre
la fase del cicle de mirall i la fase de pupa. També es colAlocaran
trampes de feromones perquè així es podrà incidir sobre la fase
de papallona de l’eruga. S’aprofitarà per subvencionar també
l’adquisició de trampes per a particulars amb un pressupost de
gairebé 50.000 euros. Es completa també el tractament fent
actuacions per afavorir les poblacions de depredadors naturals,
concretament es colAlocaran amb un pressupost de quasi 12.000
euros capses de refugis per a ocells insectívors, per a rates
pinyades, etc. A més s’ha editat un tríptic informatiu per
informar la població sobre aquesta plaga. 

Per tant, com veu és un programa molt detallat, molt
complet i vull destacar precisament, ja que vostè ho ha
mencionat, la colAlaboració i l’ajuda de la Conselleria de Medi
Ambient del Consell de Menorca. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 
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I.7) Pregunta RGE núm. 1316/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a atenció als pacients de l'àrea de salut
d'Eivissa.

Passam ara a la següent pregunta, relativa a atenció als
pacients de l’àrea de salut d’Eivissa. La formula la diputada Sra.
Carmen Castro. Té la paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, ens pot explicar com
seran atesos els pacients subsidiaris de neurocirurgia i cirurgia
maxilAlofacial a l’àrea de salut d’Eivissa i de Formentera fins
que aquests serveis estiguin en funcionament al nou hospital de
Can Misses?

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. Els
pacients de neurocirurgia i cirurgia maxilAlofacial d’Eivissa i de
Formentera seran atesos, com no pot ser d’una altra manera,
mitjançant els millors recursos assistencials que té el servei de
salut garantint sempre un servei de màxima qualitat i amb el
major grau de comoditat possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Sí, Sra. Presidenta. El primer per demanar al Sr. Conseller
que fos tan amable de contestar-me les preguntes i després per
dir-li que el que vostè ha dit és com estan atesos fins ara aquests
pacients, però la realitat és que ara mateix no estan coberts els
serveis de neurocirurgia ni de cirurgia maxilAlofacial a l’àrea de
salut d’Eivissa i de Formentera. La realitat és que veurem com
augmenten les llistes d’espera i veurem com augmenten els
trasllats a l’hospital de referència de Palma amb la incomoditat
i amb tots els problemes que això suposa i veurem com la UCI
i urgències es colAlapsen si no ho estan ja, Sr. Conseller.

Sr. Conseller, la seva gestió sanitària a Eivissa ara mateix el
que ha fet és un retrocés de deu anys, estam deu anys o més
enrera en moltes coses, només cal veure, és vostè a mes
especialista a liquidar serveis que funcionen, només cal veure
els serveis, els problemes que està creant en serveis com el 061.
En el servei d’oncologia és vostè incapaç de cobrir la plantilla
i han d’anar els oncòlegs des de Palma com fa més de deu anys
i més de quinze. Ara estam sense serveis com cirurgia
maxilAlofacial i neurocirurgia. 

Sr. Conseller, vostè sap perfectament que el 50% dels casos
de neurocirurgia, les intervencions, són urgències vitals, què
passarà fins que el nou hospital disposi d’aquest servei?
Tornarem, com li dic, a la situació de fa deu anys enrera, amb
un augment de les evacuacions urgents a Son Dureta i un
increment amb un risc que incrementin les morts i les seqüeles
greus i irreversibles, i això no és catastrofisme, Sr. Conseller,
això no és catastrofisme, això és la realitat. La realitat és que
vostè ..., a més si vostè vol donar el servei a l’hospital de Can
Misses amb metges que venguin de Son Dureta, què passarà
amb la UCI? Té prou espai a la UCI? No està saturada ja? 

Sr. Conseller, vostè ha retallat el pressupost sanitari per al
2010, cosa que el president Antich i vostè mateix varen dir que
no es faria, que les despeses sanitàries no notarien la crisi en
aquesta comunitat i ho fa a costa de suprimir serveis, i això qui
ho pateix? Doncs ho pateixen els pacients, en aquest cas
d’Eivissa, pacients que veuran augmentar les llistes d’espera
com deia i que hauran de patir els trasllats a l’hospital de
referència. Vostè no gestiona pensant en els pacients i en la
sanitat pública, tenia vostè un concert que era totalment eficaç
i eficient...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

...que funcionava perfectament i ara què, Sr. Conseller?

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller de Sanitat, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada.
Aquest panorama apocalíptic evidentment aquest conseller no
el comparteix. Vostè sap que el concert en cirurgia
maxilAlofacial i en neurocirurgia ha vençut en data recent. En les
converses mantingudes per la conselleria amb el proveïdor,
aquest ha manifestat de forma reiterada el seu desinterès a
mantenir aquest concert i la seva voluntat de deixar de donar la
prestació si no canviaven radicalment les condicions
econòmiques d’una manera substancial. Per tant, la clínica
concertada ha reiterat que no pot continuar donant aquest servei.
La conselleria, és veritat, no ha considerat viable ni pertinent
una pujada del 30% en compensació econòmica demandada per
aquesta clínica sense cap canvi ni en el servei que es dóna ni en
la qualitat del servei. Per tant, cap criteri de gestió de recursos
públics justifica una pujada d’un 30% per rebre el mateix servei.
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En conseqüència, aquest proveïdor extern en aquests
moments no el tenim per a aquest servei i per tant la gerència
d’Eivissa juntament amb el servei de l’hospital de referència ja
fan feina fa dies en circuits de derivació urgent programada i
diferida. Evidentment posarem atenció a l’illa d’Eivissa en
cirurgia maxilAlofacial i en desplaçaments periòdics de
neurocirurgia. Hi ha moltes intervencions que no són urgents,
moltes i, per tant, nosaltres mantendrem l’atenció i assegurarem
atenció de qualitat assistencial. Evidentment mantenim obertes
totes les portes de diàleg en altres activitats que duim amb
aquesta mateixa clínica, però evidentment no hi ha cap criteri de
gestió de recursos públics que justifiqui un augment d’un 30%
de compensació econòmica per rebre el mateix servei. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 1319/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a incidents al PAC del municipi d'Inca.

Passam ara a la pregunta RGE núm. 1319/10, relativa a
incidents al PAC del municipi d’Inca. La formula la diputada
Sra. Catalina Soler del Grup Parlamentari Popular. Sra. Soler,
té la paraula.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, la
veritat és que després d’aquest fet succeït em pensava que ja
estaríem a temps d’haver retirat la pregunta perquè el conseller
hauria sortit públicament a donar la cara, cosa que no ha fet. El
conseller que els mitjans de comunicació ja el titllen com el
conseller de les fotografies de les inauguracions, però el
conseller que no pensa en una gestió, com ha dit la meva
companya abans, en una gestió adequada per a la sanitat
pública.

Sr. Conseller, vostè em pot dir avui aquí públicament que
vostè garanteix que tots els ciutadans tenen el dret a ser atesos
en institucions sanitàries independentment del seu color polític,
el seu pensament religiós o la seva raça? Vostè avui aquí ens pot
garantir que és així?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Soler. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada.
Evidentment que li ho garantesc, hi ha un protocol d’atenció
dins el servei de salut conegut per tots els professionals amb un
procediment d’atenció. En aquest cas concret, els fisioterapeutes
ni fan guàrdies ni atenen urgències, tota la seva atenció és per
cita prèvia, és preceptiu un informe d’un metge de família o
d’un metge rehabilitador, en aquest cas aquesta persona no
disposava de cap volant d’atenció. Per tant, ens trobam davant
una situació irregular i per tant crec que vostè estarà d’acord
amb mi que manifestar que un és regidor no és la manera de

rebre atenció sanitària. Evidentment, aquest conseller i la
conselleria rebutgen qualsevol actuació, comportament o
manifestació d’un professional si és incorrecte, i nosaltres ja ho
vàrem fer, hem obert un expedient informatiu i hem de donar
temps a la informació que ens donaran. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SOLER I TORRES:

Sr. Conseller, per damunt de protocols que vostè em digui
hi ha una cosa que es diu ser respectuosos amb els ciutadans, si
vostè considera, vostè, que s’havien romput els protocols perquè
no anaven amb un volant metge el que havia de fer aquell
senyor era, miri, bones tardes, em sap greu, no et puc atendre,
pots venir demà al matí amb un volant, etc.? Ara bé, no voler
donar la mà a un senyor quan el saluden i dir jo no atenc
corruptes del PP, vostè avui aquí hauria d’estar empegueït de la
declaració que ha fet, vostè avui aquí no ho pot ni justificar i no
em digui que ha obert un expedient per veure com està, a molts
altres funcionaris d’aquesta comunitat sense obrir tants
d’expedients els han tret fora més aviat i encara no sabem què
ha fet la conselleria a dia d’avui. 

Sr. Conseller, des que vostè hi és s’estan fent bons i dolents,
aquí tenim un govern de bons i de dolents, tot el que seu a la
part d’aquí som els dolents també n’hi ha que seuen per allà
darrera que els vàreu treure, que els voleu fer dolents, i vostès
són els bons, vostès estan en possessió de la veritat, i no és així.
Per damunt de tot hi ha l’assistència sanitària, i li diré més,
vostè es trobarà davant una altra institució que és l’Ajuntament
d’Inca, l’Ajuntament d’Inca esperava una resposta contundent
d’una altra institució que era el Govern i no l’ha vista, si no hi
ha una resposta contundent del Govern hi haurà una resposta
contundent de l’Ajuntament d’Inca, i li diré, l’Ajuntament
d’Inca no permetrà que en el seu PAC d’Inca hi hagi
personatges que no mereixen ser-ho i es trobarà manifestacions
cada dia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. SOLER I TORRES:

...de ciutadans que li diran que no volen aquest
fisioterapeuta, doni una resposta.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Jo ja li he
dit per si no ho ha sentit, aquest conseller i aquesta conselleria
rebutgen tota actuació que sigui incorrecte en el tracte i en la
manera, això jo li he dit, no, li he dit abans i ja ho vàrem dir el
primer dia obrint un expedient informatiu, però vostè que
sempre diu presumpció d’innocència, hauria de respectar
aquesta informació perquè tal vegada varen succeir altres coses
dins una situació absolutament incorrecta, però també vostè ha
de respondre, està d’acord que un regidor sigui del partit polític
que sigui ha de tenir canal i circuït diferent a la resta de
ciutadans?

(Remors de veus)

Ho contestaré jo, estic convençut que vostè no està d’acord.
Per tant, aquí estam davant dos fets, un, una utilització
incorrecta d’uns circuits assistencials, i dos, el que analitzam és
si hi havia o no un tracte correcte per un professional i les
persones que hi varen anar. Per tant, hem d’esperar aquest
expedient informatiu i hem de veure què és que va succeir. No
m’és suficient a mi l’opinió del fisioterapeuta també hem de
tenir la informació del regidor com d’altres persones que eren
allà i una vegada que tenguem tota la informació podrem fer una
bona valoració, però estic convençut que vostè no comparteix
que un regidor sigui del partit que sigui hagi de botar tots els
circuits i tengui caràcter preferent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

I.9) Pregunta RGE núm. 1279/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a negociacions amb els majoristes de
viatges.

La següent pregunta és relativa a negociacions amb els
majoristes de viatges, i la formula la diputada Sra. Aina Crespí,
del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Diputada, té la paraula.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens trobam ja de ple en l’inici de
la nova temporada turística, una temporada turística que es
presenta amb gran incertesa, encara que amb un cautelós
optimisme, de cara a saber com anirà i quins resultats tendrem,
i, aquesta incertesa, la tenim per molts de motius: estam
immersos en una situació econòmica mundial molt complicada,
on és difícil preveure l’evolució dels mercats emissors,
principalment el mercat anglès i l’alemany, i ens trobam amb
canvis en el comportament dels turistes, que cada vegada
reserven les seves estades més a prop de la data del viatge.

Per tot això el Govern està fent feina en una sèrie de fronts,
i ho fa sobretot amb la colAlaboració del sector turístic:
majoristes de viatges, companyies aèries i empresaris. En
relació amb els majoristes de viatges s’han obert noves línies de
diàleg i negociacions per garantir d’una forma estable l’arribada
de turistes a les nostres illes, i ens agradaria saber la consellera
de Turisme com les valora i si ens les pot explicar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Crespí. Sra. Consellera, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, senyors
diputats, fonamentalment és obrir un..., dins una situació
econòmica difícil, que evidentment afecta tots els sectors
econòmics i evidentment també el sector turístic, és molt
important, així com sempre s’han mantingut, i així ho hem
d’assenyalar, relacions del Govern i facilitar la promoció a
través dels majoristes de viatges perquè vertaderament és un
dels elements claus per garantir el transport a les nostres illes,
i per tant de donar cobertura a una quantitat de places molt
important i que per tant és una estratègia que permanentment el
Govern ha anat treballant amb els majoristes, és important
establir unes línies d’estabilitat en dos sentits, no?, i també
donar-los un caire més estratègic. Una, a fi de donar-los
estabilitat i per tant de superar el que no només són moments de
crisis econòmica sinó que hem de ser conscients que superar
aquesta crisi no és una qüestió ràpida, que serà una qüestió
d’anar guanyant passa a passa aquests nous mercats i els
mercats tradicionals que tenim.

Per tant en aquest sentit acords que superin l’anualitat, és a
dir, que tenguin un contingut de termini, de temps molt més
estratègic, i evidentment que també comptin amb la participació
del sector, del sector a cadascuna de les Illes perquè és la
manera que el sector, majoristes i govern, ateses les
disponibilitats econòmiques de les institucions, puguem anar
guanyant i plantejament estratègiques molt més lligades a la
realitat. Així s’ha fet a Menorca entre el Govern, el sector
hoteler i el consell insular, i evidentment són estratègies a què
hem d’arribar i que ja hem començat per al conjunt i per a
cadascuna de les Illes.

Per tant continuam facilitant obligatòriament l’accessibilitat
a la nostra comunitat, a cada illa, i s’ha de fer evidentment des
de l’acord, amb la participació del sector turístic de la nostra
comunitat, i evidentment amb acords que vagin un poc més
enllà en el temps, que donin continuïtat, estabilitat, i de fer-ho
amb majoristes de viatges i evidentment amb tota la promoció
a través del transport aeri.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Sra. Crespí, no vol fer ús de la
paraula?

I.10) Pregunta RGE núm. 1280/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a garantia de la formació continuada.

Passarem, idò, a la següent pregunta, que és relativa a
garantia de la formació continuada. La formula la diputada Sra.
Maria Torres, del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Diputada,
té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Quan es parla de fidelitzar els
professionals sanitaris crec que tots estam d’acord en el fet que
no existeix una única fórmula magistral, sinó que són diversos
els factors i els incentius que poden jugar a favor d’aquesta
fidelització. Un d’aquests factors és la formació continuada, que
és un tema positiu perquè ajuda els professionals a estar al dia
i, com dic, és un efecte positiu per fidelitzar els professionals.

Ens consta que la conselleria està fent feina en aquesta
qüestió i per això avui pregunt al Sr. Conseller de Salut i
Consum quines actuacions es duen a terme per garantir la
qualitat de la formació continuada sanitària.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller...

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Des de la
Conselleria de Salut evidentment apostam per millorar la
qualitat dels serveis sanitaris que reben els ciutadans i també
estam impulsant un marc de qualitat que està dins el Pla de
qualitat del nostre govern. 

Per fer aquestes avaluacions, com vostè deia, seguim un
model europeu d’excelAlència on és fonamental l’autoavaluació,
per una banda, dels professionals, però també acreditar els
centres sanitaris. I per garantir uns serveis de més qualitat és
imprescindible, com vostè deia, la formació específicament dels
professionals, i és aquí on la formació continuada juga un paper
molt important per diversos motius. Un és per millorar i
mantenir les competències dels professionals; un segon és
perquè també és un dret dels treballadors, i un tercer és perquè
reforça els nostres propis serveis assistencials, i per tant, per
assegurar aquesta qualitat en la formació, existeix un control a
través de la Comissió de Formació Continuada que el que fa és
acreditar aquestes activitats de formació. Més de 900 activitats
varen ser acreditades amb un alt nivell de satisfacció, i per tant
es compleix una de les coses que nosaltres perseguim amb
aquesta acreditació.

El conjunt de professionals sanitaris s’acull a aquest sistema
de formació i acreditació; quasi un 40% són activitats
d’infermeria, un 20% activitats que fan referència als metges i
un 30% a altres professionals. Evidentment aquestes activitats
de formació continuada són molt diverses, des de cursos, tallers,
etc.

Li vull comentar que aquesta avaluació no acaba amb la
feina de la comissió, sinó que també feim dos tipus d’auditories
a aquestes activitats, unes de manera sistemàtica, amb la revisió
de totes les activitats, i unes altres es fan in situ, presencialment.
D’aquesta manera intent traslladar la importància per una banda
de la formació continuada dels professionals sanitaris, però
especialment que és molt important mantenir la qualitat
d’aquesta formació, i per tant tot el que siguin sistemes
d’acreditació i avaluació és una tasca que nosaltres hem de dur,
perquè tot això es tradueix en millor atenció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies..., gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula la
Sra. Torres?

I.11) Pregunta RGE núm. 1320/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estabilitat del Govern.

Passam, idò, a la següent pregunta, que és relativa a
estabilitat del Govern, i la formula el diputat Sr. Francesc Fiol,
del Grup Parlamentari Popular. Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, li deman
respecte a l’estabilitat del Govern que vostè presideix. Des que
vostè va expulsar els membres d’Unió Mallorquina del Govern
ha perdut en aquesta cambra vuit votacions. Avui probablement
en perdrà dues més, una d’elles ni més ni manco que l’admissió
a tràmit d’una llei que contradiu membres del seu govern molt
qualificats.

Jo li he de dir sincerament que quan vaig redactar aquesta
pregunta pensava parlar només d’aquest aspecte relatiu a la
qüestió de l’expulsió d’Unió Mallorquina, però vull introduir un
altre tema. Vostè ens va demanar colAlaboració, va demanar el
suport del Partit Popular en una època de minoria per tramitar
lleis, per pactar lleis fins i tot abans que arribassin al Parlament.
Nosaltres vàrem tenir una actitud de cooperació; jo mateix he
estat a qualque reunió, altres diputats han estat a reunions a
conselleries per intentar desembossar temes i poder dur
endavant algunes lleis, però li he de dir, Sr. President, que
després de declaracions i comentaris que he sentit aquests
darrers dies per part del seu govern, de membres del seu partit,
d’alts càrrecs del seu mateix govern, nosaltres no podem
continuar prestant aquest suport. Nosaltres ens sentim
maltractats, més enllà del que pugui ser la crítica política a
l’anterior govern, que és legítima i comprensible, ens sentim
menyspreats, maltractats i humiliats innecessàriament. Per tant,
Sr. President, si no hi ha una rectificació explícita del seu
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govern respecte d’aquesta qüestió, no compti per a res més amb
nosaltres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

(Aplaudiments)

Sr. Antich, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Fiol. 

Sr. Fiol, veig que la segona part té més importància que la
primera perquè la primera, efectivament, ja l’hem discutida no
sé quantes vegades aquí. Si vostè em fa explícit en allò en què
se sent humiliat, jo per ventura podré jutjar exactament el grau
de la humiliació i el grau d’arreglar el tema, però jo, la veritat,
jo crec que simples declaracions no poden fer que en el
Parlament distintes forces polítiques siguin capaces d’arribar a
acords i de posar per damunt les Illes Balears respecte de temes
de declaracions. Això és el meu pensament, no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich. Sr. Fiol, vol fer ús de la paraula? Supòs
que sí.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Concedesc jo molta més
importància que vostè a les manifestacions que fan membres
molt rellevants del Govern, com la portaveu del Govern. La
portaveu del Govern ha declarat: “Barceló califica de situación
de expolio la gestión del gobierno Matas”. La Sra. Alberdi,
secretària d’Organització del PSOE, la Sra. Alberdi, secretària
d’Organització del PSOE, sincerament ha dit coses que no són
ver, per exemple referint-se a l’exconseller Sr. Flaquer, que
firmava sense llegir, cosa que ell mai no ha dit. Jo puc passar
per alt, puc passar per alt, Sr. President, que vostès enviïn un
director general del Govern...

(Remor de veus)

...puc passar per alt que enviïn un director general del
Govern a xiular quan el Sr. Matas entra en el jutjat, bé, ens ho
podem posar per damunt l’esquena, és igual; no és la seva feina,
del director general, té altres feines que anar al jutjat... Depèn de
vostè, el director general del Govern! Ho poden passar per alt,
però, Sr. President...

(Més remor de veus)

Sr. President, Sr. President, li deman una rectificació
explícita sobre aquest particular. Mereixem ser tractats amb
respecte. Corrupció, n’hi ha a la societat balear, n’hi ha hagut en
el seu govern, han detingut directors generals seus en exercici
dels seus càrrecs, han detingut exconsellers del seu govern, Sr.
President; hi ha persones imputades a tota la cambra -la mateixa
portaveu, per cert-, també membres molt rellevants del seu
partit. Per tant, Sr. President, jo li deman que rectifiquin aquesta
actitud si volen una actitud de cooperació; si no la volen, allà
vostès, però si volen una actitud lleial de cooperació no els puc
acceptar, no acceptarem -li ho dic amb molta claredat- el to i els
comentaris amb què vostès estan referint-se a la gestió de
l’anterior govern en el seu conjunt, al que és el Partit Popular i
al que ha estat el Partit Popular en aquesta comunitat. Em sap
molt de greu...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies... Gràcies, Sr. Fiol.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

Sr. Antich... 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, de tot
aquest tema el que més em preocupa és la situació de dany
moral i de pessimisme que s’està creant dins la societat amb tots
aquests temes, no?, i jo crec que això és el que més ens hauria
de preocupar, i com pot suposar no entraré a debatre si un
director..., jo no he enviat ningú ni enviaria ningú absolutament,
però vull dir que vull que quedi clar perquè crec que no hauríem
de rebaixar el debat a certs nivells. Jo crec que el debat...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, una mica de silenci, per favor. Sra. Soler...

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

Jo crec que en aquests moments, i ho he dit en moltes i
distintes ocasions, la millor feina que podem fer els distints
grups parlamentaris, i aquesta és la meva idea com a president
del Govern, és posar totes les bases, tots aquells fonaments que
siguin adients per tal que moltes de les coses que en aquest
moment s’estan analitzant no tornin a passar. Jo crec que això
és el que espera la ciutadania. Els fets que s’estan veient en els
jutjats, en aquest moment qui ha de fer la feina són els jutjats,
i per tant ells són els que ho han de treballar, i en aquest sentit
jo crec que la ciutadania ja té prou eines per poder aclarir bé
quina és l’opinió sobre aquests temes. 
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La nostra feina en aquest moment, des del meu punt de vista,
és treballar perquè aquestes coses no tornin passar, i aquesta és
la meva voluntat. Jo crec, Sr. Fiol, que el fet de declaracions -
que, declaracions, en fa tothom- no hauria d’aturar el bon
enteniment de les forces polítiques.

(Remor de veus)

Crec que hauríem de saber estar per damunt de determinades
situacions. Jo els deman que facin aquest esforç; jo també el
faré.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies...

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

II. InterpelAlació RGE núm. 542/10, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació sanitària a
l'illa de Menorca.

Seguidament...

(Remor de veus)

Seguidament passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de la InterpelAlació RGE núm. 542/10,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, i és relativa a
situació sanitària a l’illa de Menorca. En nom del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller de Salut, avui li presentam una interpelAlació sobre
la preocupant situació sanitària a Menorca motivada per la falta
de realització de projectes i per la falta de solució als problemes
existents en tots els àmbits de la salut, des de l’estat de les
infraestructures fins a les condicions de metges i pacients,
passant per l’acusada i no resolta falta d’especialistes i la
disminució de la qualitat en certes prestacions sanitàries, que tot
en conjunt ens fa concloure que la qualitat del servei públic de
salut a Menorca ha disminuït en els últims temps, i només es
manté gràcies a l’excelAlent labor i professionalitat dels nostres
metges i professionals sanitaris.

Per tant vagi per endavant, primer de tot, un reconeixement
a la tasca dels metges i les metgesses de l’ib-salut, de tots els
professionals sanitaris que malgrat la mancança de mitjans
tècnics i humans, malgrat la disminució del pressupost de la
conselleria i malgrat no han vist complertes les seves
reivindicacions econòmiques, estan realitzant una excelAlent
feina.

Sr. Conseller de Salut, a Menorca hi ha molts de projectes
per engegar i molts de problemes per solucionar. Han passat
pràcticament tres anys des que vostè està al front de la
conselleria i és hora de demanar explicacions, que esperam que
siguin convincents i justificades; i passar comptes: perquè ha
tingut temps suficient per fer coses, ja no li val l’excusa que el
Partit Popular no li va deixar tal o tal projecte o que el PP no va
fer res. Vostè ja fa tres anys que governa i és vostè l’únic

responsable en aquests moments de la situació del servei de la
salut a Menorca.

Així, idò, anem per parts. Pel que fa a les infraestructures,
Hospital Verge del Toro. No s’ha fet absolutament res en tres
anys; després de falses promeses el resultat és un edifici
abandonat i cada dia més en ruïnes i, a més, el proclamat pla
d’usos de l’hospital que va anunciar el director general Juli
Fuster ha estat una autèntica bola, ja que després de tres mesos
de l’anunci encara no tenim aquest document. Però no només no
tenim el pla d’usos, sinó que, com deia, no s’ha fet cap actuació
per evitar el ràpid deteriorament que pateix aquest edifici.

Nous centres de salut. El nou centre de salut Es Banyer,
després d’anunciar a bombo i platerets el gerent d’ib-salut que
les obres començarien a principis de 2010, avui ens trobam que
l’únic que s’ha fet a març de 2010 és cedir els terrenys per part
de l’ajuntament a la conselleria, amb un evident retards, i ni tan
sols no coneixem el projecte ni quins serveis tindrà. Pel que fa
al centre de salut del Canal Salat, segons vostè mateix va
respondre a una pregunta escrita de 8 de gener de 2009, a
principis de 2010 es durien a terme unes millores; un any
després no sabem on són, en què consisteixen i ni tan sols si
estan previstes aquestes millores. Ara bé, el que consideram des
del Partit Popular és que Ciutadella, que només compta amb un
sol centre de salut i especialitats tot junt, el que consideram és
que necessita un segon centre de salut, després de verificar que
és el centre amb més pressió assistencial de Menorca. Des de
l’Àrea de Salut de Menorca s’ha reconegut aquesta alta pressió
assistencial existent i la necessitat d’haver de contractar més
professionals sanitaris, però no s’ha fet absolutament res,
tampoc, al respecte. Per tant, Sr. Conseller, volem saber quines
són les seves previsions sobre Ciutadella, el centre de salut i del
fet de contractar més professionals.

Finalment en aquest apartat d’infraestructures se li ha de
recordar que encara estam esperant el Pla estratègic
d’actuacions de l’Àrea de Salut per a l’illa de Menorca, que
vostè mateix va anunciar, 2008-2011, i que estaria llest al llarg
del 2008. Estam en el 2010 i no sabem absolutament res.

Per altra banda, pel que fa a les prestacions sanitàries, en
aquest apartat s’han de destacar diversos incompliments i
despropòsits. Cambra hiperbàrica. Desprès de preguntes en ple
i mocions del mateix Grup Socialista a mode d’autobombo, a
dia d’avui encara no tenim una cambra hiperbàrica en
condicions, sinó que allò que tenim és una cambra hiperbàrica
en una furgoneta aparcada a l’aparcament de l’hospital que,
segons es diu, és provisional però que de moment du camí de
ser definitiva. Aquesta no és la cambra hiperbàrica que vam
votar aquí amb una PNL per unanimitat el passat 2 d’abril de
2009. Ens pot explicar quan té previst instalAlar de manera
definitiva la cambra?, a quin lloc que compleixi la normativa de
seguretat? Qui la gestionarà?, quin personal facultatiu se’n farà
càrrec?
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Transport sanitari terrestre. 061. No sabem encara si l’intent
d’unificar els treballadors del 061 amb els d’urgències de
l’hospital ha quedat en intent o serà una realitat? S’ha viscut un
autèntic culebrón mediàtic, ara sí, ara no, protagonitzat pel seu
gerent, doctor Gómez Arbona, i la seva nulAla capacitat de
diàleg, que ha acabat amb la no representació de representants
del 061 i dels d’urgències a la taula de negociació i diàleg.

Per tant, volem saber exactament quines són les intencions
de la conselleria envers els treballadors del 061, si seguiran amb
les mateixes condicions i funcions o no.

Per altra banda, des d’inicis de legislatura hem patit una
disminució de la flota d’ambulàncies i serveis en alguns
moments s’han vist ressentits. Totes aquestes crítiques sobre el
transport sanitaris no les fa només el Partit Popular, sinó que
també altres sindicats, com Comissions Obreres, ho han
denunciat. Vull recordar-li que el passat 18 de febrer tots els
sindicats van demanar del gerent del 061.

Transport sanitari urgent. Hem assistit a la supressió de
l’helicòpter i la seva substitució per un avió ambulància, però en
què ha canviat el transport sanitari aeri urgent a Menorca? Pel
que fa a l’horari nocturn estam exactament igual i en horari
diürn ara tenim un avió ambulància que es torba el doble a fer
els trasllats del que es torbava l’helicòpter. Ens podem remetre
als fets últimament esdevinguts, en què l’acompanyant d’un
pacient urgent va arribar primer a Son Dureta que el propi
pacient amb l’avió ambulància.

Sr. Conseller, per què tenim una base per a helicòpters a
l’hospital Mateu Orfila, ens ho pot explicar?

Pel que fa al tema d’especialitats mèdiques, oncologia. En
aquest apartat, Sr. Conseller, aquí sí que més malament no es
podien fer les coses, deixant al marge l’episodi del doctor
Carulla, pel qual vam quedar sense un dels millors equips
metges d’oncologia que havia tingut mai Menorca, des de la
seva conselleria han estat incapaços amb tres anys de cobrir la
quarta plaça d’oncòleg, i és una realitat que en la pràctica només
tenim dos oncòlegs. Açò ha provocat que el servei de
quimioteràpia a Ciutadella s’hagi interromput constantment i,
en general, s’ha ressentit el servei.

El servei d’oncologia ha rebut reiterades crítiques de les
associacions, tant de l’Associació Espanyola contra el Càncer
com de l’Associació Democràtica d’Afectats; aquests darrers,
fins i tot van denunciar públicament abusos de poder i
partidisme en metges afins al PSOE. Totes aquestes qüestions
han incidit negativament en el servei.

Ara darrer, hem sabut per premsa que s’ha ampliat el servei
amb un concert amb la Clínica Juaneda, però, per a més inri,
aquest no és del grat dels usuaris, els quals entenen que tindran
pitjors condicions i qualitat i per açò prefereixen rebre el servei
a Maó, fent inútil i innecessari l’acord amb la clínica privada.

Per tant, Sr. Conseller, quan pensa resoldre definitivament
el tema d’oncologia?

Hemodiàlisi, s’han realitzat obres de millora en el servei de
Ciutadella, però encara aquest servei no està en marxa, han estat
incapaços de posar-lo en marxa.

Cirurgia vascular. Novament tenim una especialitat en què
les coses es podrien haver fet molt millor. Com vostè recordarà,
després del trist episodi de la mort d’una pacient per falta d’un
metge especialista en cirurgia vascular, es van prendre uns
acords per tal de posar en marxa uns protocols d’actuació, per
garantir la cirurgia vascular a Menorca i alhora estudiar les
necessitats d’aquesta especialitat a Menorca; acords que es van
aprovar per unanimitat a tots els ajuntaments de Menorca, en el
consell insular i en aquest Parlament, i han estat
sistemàticament incomplerts per part de la seva conselleria. A
més, ha passat olímpicament de les 20.000 firmes que es van
aconseguir amb la plataforma ciutadana Ni uno más.

Falta d’altres especialitats mèdiques. Segons unes
declaracions del doctor Gómez Arbona, el passat 30 de gener,
l’àrea més problemàtica actualment és pediatria, seguit de
cardiologia i pneumologia, on no hi ha prou especialistes. Ahir
ens vam despertar amb un titular a un mitjà de comunicació de
l’illa, que diu que falten set especialitats amb plaça al Mateu
Orfila sense cobrir. Per tant, volem saber quines gestions s’han
fet des de la conselleria que vostè dirigeix per palAliar aquesta
falta d’especialitats importants al Mateu Orfila.

També volem saber quines possibilitats hi ha de poder
comptar a Menorca amb noves especialitats, com neonatologia
i neurocirurgia, així com radioteràpia, especialitats que
existeixen o existiran a Eivissa amb el nou hospital de Can
Misses.

Totes aquestes demandes són demandes ciutadanes, Sr.
Conseller, són demandes que també ha fet el Defensor del
Paciente i els propis sindicats.

En aquesta assumpte és imprescindible destacar que hi ha
moltes causes, entre les quals la falta de millora que tenen els
metges professionals i també la falta d’haver rebut les
reivindicacions metges pactades.

A més a més, també té vostè un incompliment
importantíssim, que és el que va assumir aquí el seu dia, a donar
ajudes econòmiques als malalts celíacs; som el març del 2010,
perdó, l’abril del 2010, vostè va prometre que es posarien en
marxa ajudes econòmiques per als malalts celíacs i encara al dia
d’avui no han rebut cap ajuda.

En definitiva, Sr. Conseller, com es pot apreciar, des del
Partit Popular tenim motius més que suficients per preocupar-
nos de com està la situació de la sanitat pública a Menorca,
davant la nulAla acció i/o incapacitat d’acció front als problemes
existents per part de la seva conselleria i molt especialment
també per part del gerent de l’ib-salut, el doctor Gómez Arbona,
que ha demostrat tenir molt poca sensibilitat per a les
mancances i els problemes de Menorca.
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Per tant, després de tres anys tenim menys prestacions
sanitàries en certes especialitats, com oncologia; pitjor servei de
transport aeri i terrestre; tenim descontents els metges i
professionals sanitaris; tenim descontents les associacions i els
usuaris; tenim menys especialitats i menys inversions en
infraestructures. Per tant, Sr. Conseller, què més necessita per
reaccionar?

Esperam les seves explicacions.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gener. Sr. Conseller de Salut i Consum.

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

Bon dia, gràcies Sra. Diputada. Evidentment, el conseller no
està d’acord amb tot això que vostè ha dit, jo no comparteix
aquesta visió tan negativa ni aquest escenari tan alarmista, entre
d’altres coses perquè no s’ajusta a la realitat ni de prop. Si
vostès no volen veure cap millora ni cap bondat, evidentment el
conseller tampoc no els podrà convèncer, però la realitat és una
altra, perquè hi ha molts aspectes que han millorat a l’illa
d’Eivissa.

Evidentment, ...

(S’escolten veus de fons que diuen: “a Menorca, a
Menorca”.)

A Menorca, perdó, a Menorca.

(Remor de veus)

Sí, sí, ja ho sé que som a Menorca, però també vull un poc
de respecte.

Nosaltres treballam en moltes coses i treballam en moltes
coses que vostè no ha recollit dins les seves manifestacions,
l’estabilitat del servei d’oncologia. Miri, no té res a veure el que
hi ha ara amb el que hi havia l’anterior legislatura, tenim
professionals altament competents on, per exemple, l’activitat
d’aquest servei ha augmentat un 38% durant l’any 2008, no hi
ha llista d’espera i, evidentment, hem millorat molt, molt. A
més, ara hem fet aquest concert amb la Clínica Juaneda per
millorar i complementar l’assistència, i per tant no em parli
d’oncologia perquè oncologia funciona molt millor ara que a
l’any 2007.

Per primera vegada es treballa d’una forma seriosa en
protocolAlització entre l’hospital de referència i el Mateu Orfila,
perquè per fidelitzar professionals entre d’altres coses
necessiten augmentar habilitats, tenir major coordinació i per
tant millorar la presa de decisions. Vostè diu que no hem res, el
que hem fet no s’havia fet mai.

Evidentment, falta qualque plaça per cobrir, però això no és
l’important, vostè anomena només el que li interessa, no
anomena les especialitats que estan millor ara que a l’any 2007;
que en determinades hi hagi problemes damunt plantilla això no
vol dir res, perquè l’activitat de l’hospital no té res a veure el
que ens vàrem trobar amb el que fa aquest hospital ara i amb el
grau de satisfacció dels professionals i dels ciutadans, que és
l’important.

No parli d’augmentar serveis, perquè augmentar uns serveis
a sanitat s’ha de fer d’una forma planificada, però sobretot s’ha
de fer quan hi hagi seguretat i qualitat en aquesta prestació de
serveis. No parlam de si hi ha d’haver un metge o una infermera
més, parlam de si podrem donar la qualitat de servei que
necessiten i volen els ciutadans; per tant, la nostra prioritat és
donar la millor atenció possible en les millors condicions.

I evidentment parlam d’una illa, d’una illa petita que té un
problema geogràfica i per això nosaltres hem fet un decret de
trasllat, per millorar les condicions. O vol vostè que haguéssim
continuat amb el que ens varen deixar, que era pràcticament res
i augmentar IPC. És veritat, ara en poques dates tendrem una
millora real on la gent no haurà d’avançar doblers; tendrà un
bon d’hotel si ha de quedar a Palma i tendrà unes dietes millors.
Això no és una millor per als ciutadans de Menorca? Sí, si
consideram que sanitàriament no és correcte donar determinats
serveis, milloram les condicions de trasllat; o vol que ho deixem
com ho va deixar vostè? Perquè si havien d’augmentar l’IPC ja
em diran en la situació econòmica en què estam. Vostè em diu
que no ha millorat el transport? Doncs les informacions que a
nosaltres ens diuen són absolutament diferents: el transport ha
millorat, el transport terrestre i el transport aeri. El transport aeri
ha millorat, entre d’altres coses perquè un avió permet actuar i
té major autonomia de vol, i que la informació que arriba a
aquest conseller és que la gent està contenta.

És veritat que definim un pla d’usos, ja li vaig dir l’altre dia,
no hi ha un pla definitiu d’usos de Monte Toro, però hi serà;
però l’important és que les necessitats sociosanitàries dels
ciutadans i ciutadanes estan cobertes, entre d’altres coses perquè
l’hospital Mateu Orfila té un nivell d’ocupació d’un 70%, per
tant ens permet fer determinades coses.

O per exemple, i Santa Rita, ho hem fet un conveni per
millorar la prestació de malalts convalescents i malalts
palAliatius a la zona de ponent? Això no és millorar? Vostè
només parla del que li interessa, del que hem fet no en parla.

Vol que parlem d’atenció primària? Doncs vàrem fer un nou
centre de salut a Monte Toro en quatre mesos; vàrem obrir Es
Castell, una inversió de 4 milions d’euros, millorar l’atenció a
30.000 persones de Menorca, una tercera part de residents, miri
si no hem fet res.

Vol que parlem d’atenció especialitzada, que vostè només
parla en negatiu i de preocupació? Doncs miri, per exemple,
s’ha augmentat un 28% l’activitat quirúrgica d’aquest hospital
-han escoltat bé?-, un 28% l’any 2008-2009. Una llista d’espera,
si li interessa, de 55 dies, de les millors d’aquest país.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)
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Ha augmentat, no, perdoni, la va deixar en 71 dies, ja que
vostè ho demana, jo li contest, en 71 dies de llista d’espera
quirúrgica, juny; actualment, desembre, 55. Ha augmentat
l’activitat d’aquest hospital l’any 2008-2009 un 28%; activitat
en consultes externes, ha augmentat un 17%; hem disminuït un
29% el nombre de persones que són traslladades a altres centres.
I una mesura de qualitat, per exemple, les cesàries han disminuït
un 12%.

Els professionals estan contents, els professionals treballen
i aquestes dades són les que demostren que l’hospital funciona
i s’hi dóna qualitat de servei.

Una altra dada, si la vol escoltar, per exemple, han disminuït
un 20% les reclamacions dels ciutadans, qualque cosa deu voler
dir.

L’hospital de dia de psiquiatria, això no és cap intervenció
en positiu? Doncs, probablement, hem estalviat -escolti bé- mil
dies d’estada de persones de Menorca quan havien de venir a
Son Dureta, un tractament molt llarg, els trastorns de conducta
alimentària que ara fan la primera fase a Palma, però la segona
la poden fer a Menorca. Miri si és una bona inversió estalviar
mil dies d’estada de menorquins.

No hem fet res? Bé, li podríem parlar de tot el que hem en
tecnologies d’informació, la recepta electrònica. La recepta
electrònica millora moltíssim les condicions de treball dels
metges i de les infermeres del centre de salut. La història de
salut digital, la qual permet compartir informació amb qualsevol
centre sanitari. La implantació del teleictus, diu que no donam
noves prestacions, una nova prestació; o la possibilitat avui en
dia de cita prèvia.

Vostè diu, professionals; els professionals tenen, per si no se
n’han assabentat, fa dos anys un complement de productivitat i
de fidelització que no té Mallorca, el tenen Eivissa i el té
Menorca. Això, no, no em sap greu, però és que em diuen que
no fem res; no fem res i ho posam, vostès no ho varen posar,
l’hem posat nosaltres.

Fem una oferta pública d’ocupació, vostès no la van fer,
nosaltres la fem per donar estabilitat als professionals. Nosaltres
treballam molt en coordinació amb Son Dureta, per millorar;
vostè ara resulta que millorar les condicions d’atenció als
pacients de ponent no és una millora, i vostè ho sap molt bé;
nosaltres hem hagut de recuperar la gestió del servei
d’hemodiàlisi, per qualque cosa, i vostè ho sap, i ho hem fet
amb molt de gust; instalAlacions noves i màquines noves. Què el
procediment s’allargà més del que ...? Ho sentim molt; què
milloram l’atenció als malalts d’oncologia, de cardiologia i de
pneumologia a la zona de ponent? Milloram l’atenció sanitària
i no ens cau cap anell, donam millor atenció sanitària.

Jo li podria parlar de moltes coses, vostè, el centre de salut
Es Banyer, evidentment ara tenim un solar, doncs ja estam amb
el projecte funcional, i quan estigui tot preparat aquest centre de
salut es farà.

Vostè oblida moltes coses i això, si em permet, no està bé,
evidentment hi ha qüestions per millorar, però no digui que
nosaltres no hem fet res, hi ha dades més que suficients per
demostrar que hem fet moltes coses.

La cambra hiperbàrica que vostè anomena està molt millor
del que hi havia quan nosaltres vàrem entrar. I se’n vagi a veure
la cambra hiperbàrica que dóna servei a Son Dureta, que és
l’hospital de referència, se’n hi vagi a veure, perquè és la
mateixa empresa, la mateixa instalAlació; que ens torbam una
mica a instalAlar-la físicament dins l’hospital? Això no vol dir
res, el que hi ha ara, si qualcú necessita aquest servei, té un
servei de qualitat; el que hi havia abans, que vostès varen deixar
i no hi varen donar solució, no era correcte. I això és així.

Jo ho sent molt, crec que nosaltres hem millorat coses, hi ha
coses que s’han de millorar, però li dic: no ha de mirar, no s’ha
de fixar si falta un determinat especialista, perquè vostè ha dit,
ha tornat a dir que no hem trobat el quart oncòleg -és veritat, no
l’hem trobat-, però hem posat un servei a Ciutadella; però
qualcú que va tenir responsabilitats de govern del seu partit va
afirmar i va escriure que dos oncòlegs sobraven a Menorca. I
per tant, nosaltres el que fem és intentar millorar la prestació de
serveis; els professionals estan molt contents i els puc assegurar
que als professionals del Mateu Orfila, metges, metgesses,
infermers i infermeres el que no els agrada gens ni mica és que
el Partit Popular faci demagògia, els tracti d’abusos de poder,
paraules molt fortes, això sí que no agrada a l’hospital, no
agrada. Hi ha un metge d’aquest hospital que ha dut als
tribunals qualcú que vostè ha anomenat, perquè la denigració de
la feina professionals que vostès duen darrera el seu discurs,
vagin alerta perquè això no és bo per a un clima laboral.

Les dades assistencials de Menorca són molt millors que
l’any 2007. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Mixt,
no veig intervencions. Per part del BLOC, el Sr. Eduard
Riudavets té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
He intentat o he intentat escoltar amb molta atenció, tant la
intervenció de la representant del Partit Popular, com la del
conseller de Salut, i després del que ja s’ha dit crec que la meva
intervenció serà breu o intentaré que ho sigui, no sé si me’n
sortiré. Breu, sobretot perquè no em correspon en el debat d’una
interpelAlació refutar les paraules de la Sra. Gener, en
compliment del reglament només em pertoca fixar la posició del
nostre grup al respecte i jo intent complir sempre el reglament.
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Així, em permetin, senyores diputades i senyors diputats,
que faci una reflexió global, una reflexió sobre la situació
sanitària a l’illa de Menorca és el motiu d’aquesta interpelAlació.
I jo no negaré que hi ha problemes, no cauré en l’estupidesa
partidista de dir que tot funciona com un rellotge; no crec que
m’hagi de limitar a oferir un suport superficial a la gestió del
Govern; al contrari, intentaré transcendir el debat conjuntural
per anar un poquet més enllà.

I jo crec que cal partir de dues constatacions inicials,
prèvies, que consider que són irrefutables, irrefutables a no ser
que es portin unes clucales demagògiques, partidistes, que
impedeixin veure la realitat. Dues constatacions. Primera:
aquest govern no és el causant dels problemes que encara
puguin existir, són problemes que s’arrosseguen des de fa molt
de temps i que sens dubte ja eren present a la legislatura
anterior. Segona constatació: aquest govern està fent tot el
possible, amb encerts i errors, naturalment, com en qualsevol
actuació, però està fent tot el possible per millorar l’atenció del
Servei de Salut a Menorca.

I si he esmentat la legislatura anterior no he fet amb cap
ànim de retret, amb cap ànim de retret ni amb cap intenció de
menysvalorar la tasca realitzada per l’anterior govern, al
contrari, simplement vull deixar constància que la problemàtica
que pugui existir no és nova, que les queixes, els desencontres,
les mancances, els problemes, no són un fet d’ara ni molt
manco, són un fet que en molts de casos arrossegam des de fa
anys, i sens dubtes estam ben lluny del panorama catastrofista
que se’ns ha volgut presentar. Qualsevol semblança amb la
realitat d’aquest panorama és pura coincidència.

Però per al nostre grup un factor sí és nou, malauradament
un factor sí és nou, i aquest factor és la utilització partidista que
n’ha volgut fer avui en aquest debat el Partit Popular. Senyores
diputades i senyors diputats, la legislatura passada ja vàrem
sentir parlar, i molt, dels problemes de la diàlisi, dels problemes
d’oncologia, dels problemes amb el servei de cardiologia, de
problemes amb les ambulàncies, de la manca d’especialistes...
Moltes vegades, en vam sentir parlar, i amb xifres moltes
vegades també pitjors que les actuals, i la posició del nostre
grup parlamentari va ser absolutament diferent de la que ha
demostrat avui el Partit Popular. 

Senyores diputades, senyors diputats, la legislatura passada,
igual que en aquesta, jo ja era l’únic diputat per Menorca que no
pertanyia ni al Partit Socialista ni al Partit Popular, i ni una sola
vegada vaig aixecar la meva veu en aquesta cambra ni fora
d’ella per atacar la gestió de la llavors consellera Sra. Castillo
pel que fa a Menorca, ni una sola vegada. Llavors, com ara,
estava convençut que feia tot el possible per trobar les millors
solucions, amb errors, és clar, també amb errors, però intentant
cercar solucions; ben al contrari, en lloc d’aprofitar aquesta
tribuna per atacar la gestió de l’anterior consellera, en tot
moment, i estic segur que ella em guardarà de mentir, en tot
moment vaig oferir-li el meu suport, el meu suport, per
exemple, quan hi mancaven oncòlegs, que ja se n’ha parlat aquí,
un problema que m’afectava personalment, molt directament, i
ella en aquells moments treballava desesperadament per trobar
aquests oncòlegs. Vull recordar que hi va haver una temporada
a Menorca que ens vam quedar sense ni un, sense ni un, i açò és
només un exemple. 

En cap moment no vam fer, ni jo ni el meu grup
parlamentari durant la passada legislatura, un ús partidista de les
mancances del Servei de Salut a Menorca, mai, en cap moment.
I per què no ho vam fer?, per què no ho vaig fer?, per què no
vaig atiar les crítiques?, per què vaig maldar sempre per
temperar els ànims, reunint-me amb afectats, reunint-me amb
associacions, dient sempre “s’està fent tot el possible però no és
senzill”? Abans i ara. Per què no vaig voler emprar els
conflictes existents? Per una raó molt simple: perquè sempre he
cregut que utilitzar el dolor de malalts i familiars per treure’n
rèdits polítics és una obscenitat i per res no s’adiu amb el sentit
de país que tots hauríem de tenir. 

I açò ho crec ara, ho crec ara quan la responsabilitat és el Sr.
Thomàs, com ho creia i demostrava que ho creia quan la
responsabilitat era de la Sra. Castillo. Així que ara els
demanaria, senyores i senyors diputats del Partit Popular, que
exerceixin, que intentin exercir el mateix grau de responsabilitat
que vam tenir el meu grup i jo mateix respecte de la política
sanitària a l’illa de Menorca. Ja sé que la Sra. Gener, si vol
complir el Reglament, tampoc no em pot contestar a mi -ho
deixarem per al debat de la moció- perquè una cosa sí és clara,
aquest govern ha millorat molt en alguns aspectes de la sanitat
a Menorca, i això no es pot negar, no es pot negar. Ja se n’ha fet
esment, és cert: dos centres nous d’atenció primària, un hospital
de dia al Mateu Orfila; posada en marxa de la cambra
hiperbàrica, provisional, sí, però existent, cosa que abans no hi
era; augment del servei de pediatria; avió medicalitzat per als
trasllat, que suposa, els assegur que ho suposa, una millora en
la seguretat i sobretot en l’assistència mèdica durant el vol;
augment de les places d’especialistes cobertes, i açò són
realitats. 

És cert també que no s’ha solucionat tot, és clar que no s’ha
solucionat tot, com tampoc no es va poder fer la legislatura
passada, però allò que és terriblement injust, injust de ver, és
culpar políticament una gestió de tres anys dels problemes
encara existents a Menorca. Açò a més d’una injustícia,
cregui’m, és una falsedat.

Ja acab. Com he dit no puc entrar a debatre les
argumentacions del Partit Popular, i encara que pogués avui no
és el dia, ja en parlarem a la moció. Ara només em resta, i ho
dic sincerament, que crec que malament anam, molt malament
anam si diputats menorquins intenten emprar el tema de salut
per a usos partidistes, crec que anam molt malament. Crec
sincerament, ho crec ara i ho creia també fa quatre o cinc anys,
que aquest no és el camí ni de bon tros que es mereixen els
pacients de Menorca ni la societat menorquina. En tot cas
cadascú és responsable de les seves paraules, però creguin-me
que no tot val, no tot val.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. En nom del Grup Parlamentari
Socialista intervé el Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja poques coses es poden afegir
que no s’hagin dit en aquest debat, i per tant tan sols faré unes
reflexions.

En primer lloc li he de dir, Sr. Conseller, que jo, com a
assistent, com oient dels debats en temes sanitaris en aquesta
cambra, tenc la sensació que el vertader debat que es vol
traslladar aquí no és el dels problemes sanitaris, sinó discernir
quina de les dues illes menors està pitjor. Aquí sembla que
vivim una lluita entre dues portaveus del Partit Popular en temes
sanitaris per discernir quina situació sanitària és més
catastròfica, si la d’Eivissa o la de Menorca. Jo crec que seria bo
que traslladessin aquest debat al seu partit i després vinguessin
amb les conclusions a aquesta cambra, i així podríem evitar
pèrdues de temps i contradiccions.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats...

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Parlant de contradiccions, una altra reflexió que voldria fer
també és que a mi em sembla, em sembla, tenc la sensació que
és contradictòria la posició del Partit Popular, que per una banda
demana austeritat, és a dir, retallades importantíssimes del
pressupost públic, i per altra banda les seves demandes sobre els
serveis públics sanitaris són infinites, són ilAlimitades, no tenen
fi, la qual cosa per a qualsevol que coneix quin és el pes
pressupostari que té la seva conselleria és una contradicció
absoluta. De fet crec que si el Partit Popular fes una oposició un
poc més rigorosa i manco demagògica, i que si fos mínimament
coherent, plantejaria propostes en aquesta cambra per resoldre
el vertader problema que jo crec que té el servei públic de salut
en aquest comunitat i a tot l’Estat espanyol, i fins i tot a tot el
món occidental, que no és un altre que la sostenibilitat del
sistema, i més si tenim en compte la situació actual de crisi, que
es trasllada a una nova realitat pressupostària que tots sabem
que es pot allargar encara uns quants anys. Però no sembla que
sigui aquest el debat que interessi al Partit Popular, sinó un altre
discurs, com hem pogut comprovar avui una altra vegada, amb
un to catastròfic i que l’únic objectiu que sembla perseguir és
desacreditar la sanitat pública, en aquesta ocasió a Menorca.

Però la realitat que observam des del nostre grup
parlamentari és ben diferent, i és ben diferent gràcies
fonamentalment, com ja s’ha dit, als esforços i a la dedicació de
centenars de professionals per atendre els seus pacients, però
també ho és gràcies al fet que la sanitat és una prioritat per a
aquest govern, i nosaltres creim que açò s’ha demostrat amb
totes les explicacions que vostè ha pogut donar avui. La realitat
és ben diferent a la que ens vol dibuixar el Partit Popular,
normalment a Eivissa però avui a Menorca.

Val a dir que les dades que vostè ens ha donat i els exemples
que vostè ha posat damunt la taula, i també el representant del
PSM, són clars i estan contrastats, i demostren que la sanitat
pública a Menorca funciona, i funciona, en primer lloc, amb una
atenció primària més forta, més ben equipada i que per cert
disposa també de dos nous centres de salut. I, per cert, és
benvinguda també la proposta del Partit Popular de reclamar un
segon centre de salut a Ciutadella, cosa que el Partit Socialista
va proposant des de fa molts i molts d’anys, a diferència del
Partit Popular; jo un dia li passaré un dossier d’unes jornades
sobre sanitat que van fer a Ciutadella i jo li passaré quines eren
les propostes sanitàries del Partit Popular fa uns anys, quan els
temes sanitaris estaven liderats per Rodrigo de Santos i a
Ciutadella hi havia AvelAlí Casasnovas, etc., etc. Ja li passaré jo
quines eren les propostes del Partit Popular...

(Remor de veus)

...i quina va ser després la realitat del Partit Popular que,
com tots sabem, va governar del 2003 al 2007.

(Més remor de veus)

(Conversa inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuï, Sr. Diputat, continuï. Senyors diputats, una mica
de silenci, per favor.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Deia que la realitat, Sr. Conseller, nosaltres i la majoria dels
ciutadans, la immensa majoria dels ciutadans de Menorca,
percebem una realitat ben diferent de la que...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pastor, una mica de silenci.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

...de la que s’ha volgut dibuixar aquí, perquè, cregui’m, els
ciutadans valoren tots els serveis que s’han ampliat.

I per altra banda també la gent que coneix més a fons el
tema sanitari valora també l’aposta clara que es fa des de la seva
conselleria per la investigació, per la formació i per les noves
tecnologies. De fet la realitat és que alguns serveis que estan
implantats a Menorca són un referent a nivell nacional i fins i
tot europeu, com és la recepta electrònica, la història de salut
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digital o el teleictus. El mateix podria dir de les cures
palAliatives, però no vull ser reiteratiu ni vull posar més
nerviosos a segons quins diputats. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero.

(Remor de veus)

Passam ara al torn de rèplica del grup autor de la
interpelAlació. La Sra. Antònia Gener té la paraula.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, la veritat és
que confiàvem que ens donés una mica més de llum amb les
seves respostes. Ens ha deixat moltíssimes qüestions sense
contestar de les que jo li he plantejat, i no ha explicat les
possibles solucions, de fet no ha presentat cap solució i no ha fet
la més mínima autocrítica, tot és fantàstic, i açò no és així, Sr.
Conseller. Jo crec que seria bo que vostè toqués més de peus a
terra, vingués més per Menorca i escoltés les associacions de
malalts, d’usuaris, els mateixos metges. Tots estan queixosos i
tenen motiu, perquè no troben resposta als seus problemes, que
són els problemes de la conselleria però també són els
problemes de tots. 

Nosaltres no ens ho hem inventat. Jo venc aquí avui a
exposar una situació que es palpa enmig del carrer, que ha sortit
reflectida als mitjans de comunicació, i a més a més també els
mateixos sindicats de tot tipus han manifestat públicament el
descontent amb la conselleria, amb les actuacions de la
conselleria, amb la retallada del pressupost, estan previstes unes
noves vagues per al passat dia 8 d’abril i pròximament el dia 6
de maig, ho van anunciar en roda de premsa, almenys a
Menorca, el passat 12 de març, perquè estan descontents amb
moltíssimes coses. Per tant nosaltres no ens inventam les coses,
venim aquí perquè estam preocupats i perquè volem que millori
aquesta situació de la salut a Menorca.

I miri, Sr. Conseller, qui compara una legislatura amb una
altra, qui vol fer partidisme han estat vostès. Nosaltres no hem
comparat en cap moment, ni abans quan governàvem ni ara
estant a l’oposició, el que teníem amb el que s’ha de fer, sinó
que l’únic que ens preocupa és oferir un bon servei al ciutadà,
que quan hagi de menester un metge el tengui. És cert que hi ha
alguns problemes que són antics, que ja existien i que no es
poden resoldre, però la diferència és l’actitud, i amb vostè, amb
la seva conselleria, amb el seu govern, ens falta una actitud
positiva i una actitud per poder de ver resoldre una sèrie de
problemes. Han passat tres anys i vostè no ha fet absolutament
res, i açò és una evidència. 

Està clar que ha fet moltes coses, emperò com comprendrà
jo no li venc a fer lloances de les seves consecucions, per això
ja té els grups que li donen suport. Em sembla que la feina de
l’oposició, i tenim tot el dret d’interpelAlar el Govern i el
conseller, res més no faltaria, hem de dir que en tres anys és la
primera interpelAlació de sanitat a Menorca aquí en el
Parlament, a la Comissió de Salut per descomptat ens hem
preocupat de demanar moltes coses, emperò sembla que no
tenim dret ni tan sols a venir a demanar explicacions i que el
conseller les hagi de donar. Això no és així, jo crec que és la
nostra obligació i també és la seva obligació la de donar
explicacions. Per tant en cap moment no venim a fer partidisme
sinó que el feim és poder posar de manifest quines són les
problemàtiques que hi ha a Menorca i també, per tant, volem
saber què és el que vostè farà.

Miri, hi ha molts de projectes que s’hauran iniciat sota el seu
mandat, però n’hi ha molts d’altres que no, i açò és el que ens
interessa i açò és el que nosaltres volíem avui escoltar, quins
projectes té, quin calendari, i la veritat és que, açò, no ho hem
sentit. Esperàvem un poc més d’humilitat i reconèixer errors i
açò ens ha mancat. Per tant podem continuar afirmant el que he
afirmat al principi, que és que la qualitat de la prestació sanitària
pública a Menorca ha disminuït des del 2007, tenim menys
prestacions sanitàries, en oncologia per molt que ho vulgui fer
veure els usuaris no estan contents, tampoc no estan contents
amb aquest concert amb la Clínica Juaneda, no m’explic per què
ni com emperò em sembla que vostè ha d’aclarir açò, perquè si
era una bona iniciativa crec que és la seva obligació fer-la el
més efectiva possible. Té descontents metges i professionals
sanitaris, no es pensi que no, supòs que ja sap que aquesta
setmana va tenir la dimissió d’un cap de servei important, no sé
si ho sap però potser n’hi haurà més. Per tant, tan contents els
metges amb vostès, tampoc no crec que hi estiguin.

Les queixes de les associacions de malalts i usuaris, escolti,
fan rodes de premsa i ho denuncien públicament, vull dir que
tampoc no ens ho inventam. I que hi ha menys especialistes i
menys inversions en infraestructures també és una evidència.
Vostè em parla del centre d’Es Castell; bé, és que el va deixar
ja preparat el Partit Popular. Quines coses noves vostè ha fet?,
quines coses noves?

En definitiva, Sr. Conseller, li anuncii que presentarem una
moció amb tot un seguit de propostes d’actuació que creim que
s’haurien de posar en marxa per part de la seva conselleria per
tal de poder millorar aquesta situació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

(Aplaudiments i petit aldarull a la sala)

En torn de contrarèplica el Sr. Thomàs té la paraula.



4312 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 94 / 13 d'abril del 2010 

 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Si m’ho
permet vostè ha entrat en determinades contradiccions. Diu que
nosaltres només volem comparar; jo no he comparat amb ningú,
jo l’únic que he posat és en valor les noves prestacions, les
millores que hem posat a l’illa de Menorca. Evidentment que hi
ha qüestions a fer, sempre hi ha qüestions a millorar, i això és
el nostre camí. Jo no vull comparar, jo el que pos en valor són
les coses que nosaltres hem fet perquè no hi eren, de
prestacions, de qualitat de serveis.

Vostè, entre d’altres coses, ha tornat a repetir que no hem fet
res, si vol li torn a repetir la llista del que hem fet. Vostè ha dit
textualment: no han fet res; doncs, escolti, jo com a mínim he de
posar en valor el que hem fet i hem de posar en valor el que fan
els nostres professionals. Evidentment, jo venc gustosament a
donar aquí la informació que se’m demana, i escolt molt, escolt
molt, jo he moltes vegades a Menorca i he parlat amb molts
metges i he parlat amb moltes associacions; ara, perdoni, qui es
manifesta públicament dient que els professionals fan abusos de
poder, jo no em posaré a escoltar-los, aquí rompen una norma
de funcionament, que un senyor a nivell privat no ha de
qüestionar la feina d’uns professionals, i fer bandera política
d’això, això és el perillós, això és el perillós.

Jo m’he reunit amb moltes associacions, amb totes les que
m’ho han demanat i he anat a Monte Toro, al Mateu Orfifa a
parlar amb professionals, per tant alerta a l’hora de parlar
perquè de vegades és convenient o, com a mínim, pensar si és
oportú o no parlar amb determinades associacions o amb
determinades persones.

Vostè ha fet una altra afirmació que m’agradaria que em
contestàs qualque dia, ha afirmat textualment que la qualitat
assistencial ha disminuït a l’illa de Menorca. Em vol dir en què
es basa vostè? Perquè jo li he dit que l’activitat quirúrgica des
que nosaltres hem entrat ha augmentat un 28%; la llista d’espera
és de les més baixes, quirúrgica, de totes les illes; les
reclamacions els darrers anys han baixat un 20%.

Parlen d’oncologia, ha augmentat un 30% l’activitat del
servei d’oncologia el darrer any, no hi ha llista d’espera. Ara, a
més, posam un servei complementari a Ciutadella, i són
problemes.

La unitat de cures palAliatives, té vostè més professionals. És
que vostè només mira el que li interessa. Les plantilles a molts
de serveis han millorat, el 2007 hi havia 2 pediatres, ara n’hi ha
3; radiologia, n’hi havia 2, ara n’hi ha 4; d’oncologia, n’hi havia
2, ara n’hi ha 3 -evidentment (...)-, otorrino, n’hi havia 4, ara
n’hi ha 3, no, n’hi havia 2, el 2007.

Per tant, escolti, l’important és el que es fa, que s’ha millorat
moltíssim i evidentment hi ha un problema de millora. Vostè no
sé amb quins metges, amb quines infermeres, amb qui parla, no
ho sé, tal vegada hauria d’obrir l’espectre de les persones amb
les quals parla; evidentment hi ha problemes, però també hi ha
coses que milloren, hi ha àmbit de millora, efectivament.

Vostè, que té interès, bon interès a Ciutadella, evidentment
que hi ha en marxa un pla de necessitats de Ciutadella, però
escolti, és que quasi el dia que arribàvem s’inaugurava una
reforma i ampliació de Canal Salat, que el dia que s’inaugurava
ja quedava petita. Per tant, nosaltres volem afrontar una millora,
bé, però és que hem millorat la instalAlació del 30% dels
ciutadans de Ciutadella, l’hem millorada, hem fet qualque cosa.
No digui que no hem fet.

A més, personalment i com a conseller el que menys m’ha
agradat sentir és una afirmació gratuïta: que la qualitat
assistencial ha disminuït a Menorca; i li pregaria que paraules
com aquestes les fonamentàs, perquè això, ja no com a conseller
responsable de l’organització, això diu molt poc dels
professionals i els professionals no es mereixen afirmacions
d’aquest tipus, perquè això sí que s’ha de fonamentar i raonar.
Nosaltres treballam i volem millorar les prestacions, no hi ha
cap prestació ni cap servei que estigui descartat, ara bé, no és
aconsellable sanitàriament posar determinades prestacions,
unitats o especialitats, perquè es necessiten fer amb qualitat i
amb seguretat, i això vol dir que entre d’altres coses hi ha
d’haver un nombre de procediments adequats, no es tracta de
cercar una persona, es tracta de crear un servei i es tracta de
crear un equip, però també hi ha d’haver una certa casuística.
No hi ha cap porta tancada, les portes s’obren quan són
raonables i és positiu per a la salut dels ciutadans i ciutadanes de
Menorca posar-los.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sr. Conseller.

III. Moció RGE núm. 1156/10, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
matèria de protecció d'espais naturals, derivada del debat
de la interpelAlació RGE núm. 15277/09.

Una vegada acabat aquest punt, passaríem ara al tercer punt
de l’ordre del dia, que correspon al debat i votació de la Moció
RGE núm. 1156/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
és relativa a política del Govern en matèria de protecció
d’espais naturals, és derivada del debat de la interpelAlació RGE
núm. 15277/09.

Per defensar, per un temps de deu minuts, té la paraula la
Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
primer lloc i abans de passar a debatre punt per punt la
justificació de per què hem presentat aquesta moció, començaré
la meva intervenció amb les darreres paraules del conseller el
passat dia 23 de març; ja estam avesats que el nou conseller de
Medi Ambient i Mobilitat, en el seu torn de rèplica, sempre
acusi el membre del Partit Popular, i en aquest cas a mi mateixa,
quan ja no tenim per poder-li contestar, i va dir que el Govern
havia protegit 1.600 hectàrees aquesta legislatura, i em va dir
que jo, a Felanitx, no havia estat capaç de protegir Cala Marçal.
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Bé, bé, li recordaré, primer de tot, la protecció de 1.600
hectàrees aquesta legislatura s’han fet amb el vot favorable del
Partit Popular, per tant no només el Govern, el Partit Popular
també, de les quals jo, asseguda en aquella cadira, hi he votat a
favor; i li recordaré que Cala Marçal es va incloure a petició del
Partit Popular, igual que Cala Blanca, que encara mai no hem
sabut el net de per què el PSOE no tenia interès a posar-hi Cala
Marçal. Convendria que ho aclaríssim i que el conseller, si ho
sap, m’ho explicàs públicament, qualque dia.

Però li diré més, si jo, com a batlessa, durant cinc anys no
vaig protegir Cala Marçal, no vaig fer ni més però tampoc ni
manco que el que va fer el PSM o el BLOC ara, quan va
governar a Felanitx, vaig fer exactament el mateix. Per tant, Sr.
Conseller, les lliçons les mínimes i quan doni lliçons amb la
cara per davant, que a mi m’agrada debatre de tu a tu, que no
empri el torn d’intervencions quan jo no li puc contestar.

(Petit aldarull i remor de veus)

I passam ja a defensar -Sr. Alorda, si els problemes són uns
altres té el micròfon obert perquè els pugui venir a contar-,
passant ja a defensar el punt de la moció, quan jo li vaig dir que,
a la meva intervenció passada, faltava manca de decisió, acció
de govern i manca de criteri és el que, amb aquests cinc punts,
hem intentat reflectir.

En el primer punt instam el Govern a convocar de forma
immediata i urgent l’autoritat de gestió del paratge natural de la
Serra de Tramuntana, fa més de vuit mesos que en aquest
Parlament, al a Comissió d’Ordenació del Territori vàrem
aprovar una proposició no de llei del Partit Popular, per
unanimitat de tots els partits, on s’acordava que en un termini
màxim de tres mesos es convocaria l’autoritat de gestió de la
Serra de Tramuntana. N’han passat vuit i no s’ha convocat.

Però el bo que va tenir el conseller Grimalt amb el seu
diàleg amb els municipis afectats de la Serra de Tramuntana, el
conseller Vicens, amb manco de tres mesos, no arriba als tres
mesos, ja no l’ha dut a terme; s’ha reunit amb moltes entitats
privades dels municipis afectats de la Serra de Tramuntana, però
curiosament no s’ha reunit encara amb cap batle de la Serra de
Tramuntana, els quals li han demanat. Per tant, el primer punt
està més que justificat, de què si volem que la Serra de
Tramuntana, en fem tanta bandera, sigui patrimoni, també
nosaltres siguem responsables de convocar la seva junta rectora,
en aquest cas l’autoritat de gestió, i demanam que sigui de
forma immediata i urgent.

En el segon punt instam el Govern a sancionar la infracció
comesa per aquells que, contravenint els límits establerts, varen
envair la finca de Ternelles. Crec que és bastant clara i que a
més és evident que és contradictori que un membre del Govern,
contravenint els propis informes del propi Govern, va botar una
barrera, és una tasca i una activitat de cap de setmana, per tant
és respectable, igual que anar d’excursió, però no podem
evidentment admetre-ho nosaltres si sabem que va contravenir
un informe del Govern i a més hi ha sentències on s’estableix
que només podien passar vint persones. Estam segurs que
aquest punt en concret tendrà la unanimitat de la cambra
parlamentària, perquè entenem perfectament que són els primers
a donar exemple, aquests que demanen i ens fiquen tant el dit
dins l’ull a la resta, supòs que sabran veure evidentment la

busca dins el seu i voldran donar exemple del que varen
contravenir i del que varen incomplir. I per damunt de tot hi ha
una sentència que ho diu, que més de vint persones no podien
traspassar per allà.

El punt 3, “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a obtenir el consens dels propietaris per aprovar el PORN
del Trenc-Salobrar de Campos.” Per què només anomenam el
Trenc-Salobrar de Campos? Per ser conseqüents amb el que
vàrem establir nosaltres; nosaltres, com a Partit Popular, quan
vàrem governar vàrem deixar aprovat, a un Consell de Govern
del juny del 2006, l’inici d’aquest PORN. N’hi podríem parlar
de la resta de PORN que queden en marxa, n’hi podríem parlar
de l’ampliació del de Llevant, que volen dur a terme; nosaltres
li proposam només aquest perquè almanco es fixi un objectiu
realista, Sr. Conseller, s’ho fixi, es fixi avui, el fixem, el Trenc-
Salobrar de Campos i ens comprometem a treure-lo endavant.
Per tant, si ens fixam un objectiu realista i som concrets potser
que durant aquest any i mig, si es posa a fer feina de valent, el
pugui aprovar definitivament, li vàrem deixar molt avançat. Si
vostè és tan àgil a aprovar aquest PORN de Campos, que el
tenia evidentment amb el consens dels propietaris, com voler
aprovar un PORN o ampliar un PORN de S’Albufera no dubtam
en cap moment, que supòs que després hi haurà un llarg debat
d’aquest tema, per tant, supòs que podrà ser en un any i mig i
tots els partits polítics hem mostrat la nostra conformitat a
aprovar definitivament aquest PORN del Salobrar de Campos.

I el punt 4 estableix que el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern balear a fer compatible les ajudes ambientals
amb les ajudes agrícoles. Aquí el Sr. Conseller, quan va venir a
la interpelAlació ens va dur tot un llistat i ens va dir que les
ajudes han augmentat moltíssim i que les ajudes seguiran
augmentant als propietaris, però nosaltres aquí instam el
Govern, no instam la Conselleria de Medi Ambient, instam el
Govern. Què vol dir això? Que, efectivament, les ajudes
ambientals són compatibles amb les ajudes agrícoles, però les
ajudes agrícoles del mateix govern, aquesta legislatura les heu
fet incompatibles amb les ajudes ambientals, i li vaig explicar.
En aquests moments, ja només té una mica de futur econòmic
les oliveres de la Serra de Tramuntana, les centenàries, la resta
ja no. Per tant, demanam al Govern, no a la Conselleria de Medi
Ambient, al Govern, que sou tots, que faceu compatibles les
ajudes ambientals amb les agrícoles, que és el que nosaltres,
quan vàrem governar, varem deixar, i per tant demanam que les
facin compatibles.

Sé que les ambientals estan en marxa, sé que vostè es va
comprometre seguir amb la línia que havia creat el conseller
Grimalt; esper que en els pressuposts que ens presentaran d’aquí
a uns mesos no ens duguem una decepció, esper i desig
evidentment, però així i tot demanam que facin compatibles les
ajudes agrícoles amb les mediambientals, i per tant per això
instam el Govern.
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I com no, si és cert que vostès volen fer feina al costat dels
propietaris; si és cert que vostè creu en el consens o aquest
govern creu en el consens amb els propietaris, i si és cert que
vol fer feina, com he dit, colze a colze amb aquests, en el cinquè
punt instam el Govern balear a posar en marxa una línia de
convenis de servitud ambiental amb aquells propietaris que
suporten el pas d’excursionistes per les seves finques. Crec que
seria una política innovadora, que valdria la pena posar en
marxa i que per tant no puc dubtar en cap moment que el
conseller i, com no, els partits que li donen suport en aquests
temes, li puguin donar suport.

Per tant, instam que pugui ser aprovada aquesta moció, com
bé he dit abans, perquè es demostri la decisió d’aquest nou
conseller, que no sigui cert que es dediqui un 90% a mobilitat
i un 10% a medi ambient; que si ells és un ferm defensor dels
espais naturals ho demostrem amb fets, no només amb paraules;
que estiguem compromesos amb la protecció de la nostra terra,
del nostre país i de les nostres illes, i que es demostri amb una
acció de govern, com pugui ser aprovar aquests cinc punts que
avui li hem presentat. I evidentment, que sí tenguin una manca
de criteri, però que aquest criteri no sigui basat en vells clixés
que n’hi ha uns que som els destructors i n’hi ha d’altres que no
ho són; per tant que es pugui posar de manifest que no és així.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Passam ara al torn de fixació de
posicions i per un temps de deu minuts té la paraula el Grup
Parlamentari Mixt, en el seu nom la Sra. Suárez.

Es dividiran el temps, Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Soler, nosaltres en el debat d’interpelAlació de
l’altre dia vàrem expressar el nostre suport a la política en
matèria de protecció d’espais naturals que havia fet l’anterior
conseller i aprofitem ara també per expressar el nostre acord
amb les línies d’actuació que va expressar el Sr. Vicens al final
de la seva intervenció.

Passam a fixar la nostra posició respecte de la moció que
presenten, pensam que hi ha punts d’acord, pensam que hi ha
possibles aproximacions i amb aquest esperit fem aquesta
intervenció.

En relació amb el primer punt, nosaltres votarem a favor
d’aquest primer punt si s’accepta una esmena que més endavant
li presentarà un portaveu d’un altre grup. Nosaltres estam
d’acord amb la conveniència que es reuneixi l’autoritat de gestió
del paratge natural de la Serra de Tramuntana, però ens trobam
o trobam que hi ha un problema; com vostè molt bé sap, l’Ordre
del dia 21 de maig del 2007, estableix incloure dins aquesta
autoritat de gestió una representació de propietaris, és a dir,
d’una banda hi ha d’ésser presents un propietari representant de
cada municipi i d’altra banda dos propietaris de cada associació,
entre d’altres molts integrants d’aquesta autoritat de gestió.

Vull dir amb això que, tot i que la voluntat del Govern que
a nosaltres ens consta és que es reuneixi aquest òrgan i que ho
faci d’una manera immediata, ens podem trobar un problema i
és que no es donin les condicions perquè això sigui possible, i
el que és més important, que aquestes condicions no depenguin
del Govern -parl, repeteixo, en relació amb la representació dels
propietaris. Però com que coincidim que és important la
convocatòria d’aquesta autoritat, li demanaríem que consideri
l’esmena que li faran més endavant, que intenta, diríem, ajustar
un poc els termes de la seva proposta.

En relació amb el segon punt, no podem estar d’acord i no,
votarem en contra, sentim molt decebre-la. A nosaltres ens
consta que el Govern no considera que hi hagi hagut cap
infracció, per tant no es pot sancionar, i nosaltres hi estam
d’acord. En aquest sentit, també volem recordar que els
excursionistes comptaven amb les autoritzacions corresponents
d’Espais de Natura Balear.

El tercer punt. En el tercer punt també li votaríem a favor si
s’accepta també una esmena que se li farà posteriorment.
Nosaltres som partidaris del diàleg i del consens tal i com està
establert a la llei, i també pensam que aquesta ha estat l’actitud
del Govern des del començament de la legislatura i que continua
sent-ho. Ara bé, la clau del consens és la bilateralitat, és a dir,
només es pot produir consens si hi ha la voluntat per part dels
propietaris d’arribar a aquest consens; i nosaltres pensam que és
desitjable que la figura de protecció d’aquest espai es faci per
consens. Ara bé, què passa o què passaria si aquest consens no
és possible? La llei efectivament contempla altres vies i
nosaltres consideram que la protecció ha de prevaler, tot i ací,
insistim, el consens per a nosaltres seria prioritari. Per això
també li demanam que accepti una esmena que va també en el
sentit d’ajustar la seva proposta.

En relació amb el quart punt, nosaltres no podem votar a
favor del que proposa. Efectivament, nosaltres ens trobam que,
d’una banda, hi ha una sèrie d’ajudes ambientals, que depenen
de la Conselleria de Medi Ambient, i una sèrie d’ajudes que
depenen de la Conselleria d’Agricultura i aquestes sí que són
compatibles; el problema és que una part dels fons que rep la
Conselleria d’Agricultura depenen o vénen, provenen dels fons
FEADER, és a dir, del Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural, i aquests fons FEADER, com vostè
sap, els criteris, els requisits per aconseguir aquests fons
depenen de la Comissió Europea, són externs al Govern de la
comunitat de les Illes Balears; són aquests criteris, d’aquests
fons FEADER, els que estableixen aquesta incompatibilitat, per
tant no li podem demanar al Govern que faci una cosa que no és
dins l’àmbit de la seva competència.
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I finalment, i en relació al cinquè punt, també votarem
negativament, perquè consideram que ja existeixen en aquests
moments ajudes a propietaris en el sentit que vostè planteja i de
fet ja són vigents convenis ambientals i convenis de servitud
ambiental

Aquesta és la nostra posició, li demanaríem que consideri les
esmenes que li faran posteriorment i que puguem votar almenys
alguns punts d’aquesta moció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. També en nom del Grup
Parlamentari Mixt la Sra. Sureda té la paraula.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Abans
d’entrar en el bessó d’aquesta moció permetin-me fer un
comentari sobre el que es va parlar en la interpelAlació que ha
donat lloc a aquesta moció sobre l’acció de l’exconseller de
Medi Ambient.

Crec que de cap manera no hi va haver ni manca de decisió
ni manca de gestió ni absència de criteri, com molt bé va
comentar hi havia sis partits que formaven part del Govern i
s’havien de confrontar els diversos parers sobre molts de temes.
De totes maneres des de la Conselleria de Medi Ambient es va
fer molta feina en el tema dels espais naturals de titularitat
pública i sobretot es feia molta feina amb altres institucions i
propietaris per arribar al màxim consens per treure acords bons
per a tots. Per a l’exconseller Grimalt i tot el seu equip era
important treballar per no només comprar noves finques
públiques sinó per millorar les que hi havia fent actuacions de
tot tipus i segons la necessitat de cada una i també es treballava
perquè les finques de propietat privada optassin a ajudes per
mantenir el seu estat integral.

Podria fer una llista de moltes d’aquestes actuacions,
algunes d’acabades i d’altres que hi estaven a punt i que
desgraciadament no serà el conseller que les va iniciar el que
podrà mostrar-les, però això ja és un altre tema. A tot això des
d’Unió Mallorquina pensam que s’hauria de continuar en la
mateixa línia de feina i acabar les iniciatives començades tot
esperant que sigui així.

Anant a la moció en concret creim que s'hi parla de temes on
s’ha fet feina i per tant volem que continuïn endavant. En el
punt 1 per convocar l’autoritat de gestió del paratge natural de
la Serra de Tramuntana hi havia un problema, el PORN exigeix
representants dels propietaris i era molt difícil reunir-los per
trobar aquests representants. La conselleria es va reunir amb els
ajuntaments perquè aquests duguessin la iniciativa i en principi
hi hauria d’haver aquests representants per poder convocar-la,
per això votarem a favor del primer punt. 

En el segon punt pel que fa a la invasió de la finca de
Ternelles hi ha una sentència del Tribunal Superior que parla de
la compatibilitat de l’ús del camí amb el manteniment dels
valors ambientals, el PORN no és molt clar en aquest sentit,
però sí l’aprovació de la comissió insular a proposta de
l’Ajuntament de Pollença junt amb l’informe fet per la Direcció
General de Biodiversitat, per això votarem a favor perquè es
continuï amb l’expedient obert per la conselleria.

Pel que fa al punt 3 des d’Unió Mallorquina creim que al
PORN d’Es Trenc-Salobrar de Campos no només hi ha d’haver
el consens dels propietaris sinó també s’ha de comptar amb el
consens de l’Ajuntament de Campos, per això presentam una
esmena in voce que podria ser redactada de la següent manera:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a obtenir el consens dels propietaris i de l’Ajuntament
de Campos per aprovar el PORN d’Es Trenc-Salobrar de
Campos.

Al punt 4 vull remarcar que la gestió d’Unió Mallorquina a
la Conselleria de Medi Ambient ja es va deixar arreglat que les
ajudes ambientals i les agrícoles fossin compatibles, crec que és
feina de la Conselleria d’Agricultura modificar les bases de les
subvencions perquè això sigui una realitat. Per tant, votarem a
favor d’aquest punt.

Pel que fa al punt 5, crec que no pot ser d’altra manera que
se signin convenis de servitud ambiental per a aquests
propietaris que suporten el pas d’excursionistes per les seves
finques. Des d’Unió Mallorquina sempre ho hem defensat i
abans que ens traguessin de la gestió del Govern hi va haver
converses amb alguns propietaris per poder elaborar un conveni
d’aquestes característiques que a causa de decisions unilaterals
i precipitades del president del Govern no s’han pogut
materialitzar. 

Des d’Unió Mallorquina donarem suport a les iniciatives
que van encaminades al que sempre hem defensat i, per tant,
votarem a favor dels punts d’aquesta moció llevat del tercer
punt depenent si ens accepten o no l’esmena abans exposada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades. Sra. Soler, aquesta moció que arriba després del
debat de la interpelAlació ens decep perquè s’han passat tota la
legislatura dient que no hi ha avanç en matèria d’espais naturals
i ara quan podem presentar una moció per tant una iniciativa
amb propostes concretes esperàvem que fos més agosarada a
l’hora de demanar, que demanàs que hi hagués nous espais
naturals, que demanàs per exemple que el parc natural de
Llevant i el parc natural de Cala d’Hort d’Eivissa tornassin a la
seva superfície original, tornassin a la seva superfície d’abans
de la brutal retallada que varen patir amb la Llei
d’acompanyament del pressupost de l’any 2003. Això per a
nosaltres hauria estat un signe de propòsit d’esmena per part del
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Partit Popular, de voler rectificar les polítiques contràries a la
protecció d’espais naturals que el varen caracteritzar durant la
legislatura passada.

En qualsevol cas jo crec que qualsevol proposta que
haguessin fet arribant avui, arribant en una data com la d’avui
hagués tengut poca credibilitat perquè ara debatem una proposta
que suposadament va en la línia d’avançar en la protecció
d’espais naturals, però quan acabem aquest punt, és a dir d’aquí
a vint minuts, entrarem en un altre debat que és la presa en
consideració d’una proposició de llei per fer un camp de golf en
un espai natural, en un espai natural -repetesc-, en un espai
natural que si no ho és legalment també és per les polítiques de
desprotecció de la legislatura anterior. Els portaveus que han
d’intervenir en el punt següent ja aprofundiran en aquest debat,
però jo li puc assegurar que la notícia que sortirà d’aquest
plenari no és que el Partit Popular presenti propostes en matèria
de protecció dels espais naturals sinó que vol permetre
mitjançant una llei que es faci un camp de golf a l’àrea
d’influència de l’Albufera de Mallorca. Per tant, quan parlam
dels que volen protegir i dels que volen desprotegir, Sra. Soler,
no tenim clixés sinó que tenim realitats històriques i realitats
que avui mateix es tornen a confirmar i en aquest mateix
plenari. 

Passam ara a la moció que és objecte d’aquest debat. En el
primer punt se’ns insta a convocar de manera immediata i
urgent l’autoritat de gestió del paratge natural de la Serra de
Tramuntana. És cert que aquesta autoritat de gestió no s’ha
convocat encara, va ser creada a finals de la legislatura anterior
una vegada que la Serra de Tramuntana havia estat declarada
Paratge Natural. Per cert, Sra. Soler, va ser declarada Paratge
Natural, però no ha estat declarada parc, perquè el PP era
presoner de la seva pròpia campanya de desinformació segons
la qual una declaració de parc venia a ser una espècie de
declaració de guerra als propietaris i als residents de la zona.

És veritat que l’important són les mesures efectives de
protecció, no les paraules, no les denominacions, però evitar una
figura reconeguda i homologada per dir-ho així
internacionalment com la de Parc Natural per motius difícils
d’explicar no sembla el millor camí. En qualsevol cas aquesta
autoritat de gestió existeix, és un òrgan important i és un òrgan
que efectivament s’hauria de reunir i que no s’ha reunit fins ara
i que s’ha de reunir. El problema, com ja s’ha comentat, és la
complexitat d’aquest òrgan, és bo que hi siguin els propietaris,
però la fórmula que es va triar certament és complexa. Hi ha
d’haver un representant dels propietaris per cada municipi de
l’àmbit territorial del paratge natural i dos representants per
cada una de les associacions de propietaris amb incidència en
aquest àmbit territorial i no està resolta encara la qüestió de com
s’ha de procedir a l’elecció d’aquests representants.

Per tant, també és veritat que des d’Espais de Natura Balear
s’està fent feina i la conclusió nostra és que sí s’ha de reunir,
que és bo que aquest parlament insti el Govern a fer-ho, però la
nostra demanda seria que enlloc de que el text que aprovàssim
al final digués que aquesta demanda de convocatòria ha de ser
"de manera immediata o urgent", que és una fórmula que no es
diu amb aquesta complexitat, es digués substituir-ho per “al més
aviat possible”. Si això fos acceptat pel Partit Popular podríem
tenir un pronunciament unànime, si no ho és, com indica el seu
gest, no tendrem un pronunciament unànime tendrem un
pronunciament aprovat amb tota probabilitat, però impossible
de dur-ho a la pràctica per les raons que he explicat
anteriorment.

Respecte del segon punt se’ns proposa: “s’insta el Govern a
sancionar -diu- la infracció comesa per aquelles persones que
contravenint els límits establerts varen envair la finca de
Ternelles”. En primer lloc, nosaltres pensam que per sancionar
infracció hi ha d’haver infracció i nosaltres mantenim, Sra.
Soler, que no hi va haver infracció, parlam d’una excursió
autoritzada amb una autorització emesa per l’Espai de Natura
Balear l’agost del 2009, no és veritat, Sra. Soler, que hi hagi una
sentència que digui que només hi poden passar vint persones, hi
ha una sentència precisament que diu que hi ha d’haver un ús
públic, ara bé és un ús públic que s’ha de compatibilitzar amb
una preservació dels espais naturals i que per tant s’ha de
regular, però no hi ha una sentència que digui que només poden
passar vint persones, per tant no hi ha cap incompliment de cap
sentència.

És evident que si parlen tant d’aquest diumenge de
Ternelles, per dir-ho així, és perquè hi va haver dirigents del
BLOC que hi varen participar. Nosaltres ja hem manifestat que
assumim plenament la presència de dirigents del BLOC en
aquella sortida i n'estam ben satisfets, era una excursió -és
evident- amb contingut reivindicatiu, però nosaltres també
estam contents que els nostres dirigents, sigui quin sigui el
càrrec que ocupin, no deixin de mobilitzar-se per allò que
defensen, que continuïn reivindicant com a ciutadans allò que
reivindicaven quan eren ciutadans sense cap altre càrrec. En
aquest cas allò que reivindicaven era l’accés als camins públics
perquè nosaltres defensam que el camí que permet l’accés al
Castell del Rei i a Cala Castell és un camí públic que ha de ser
regulat amb criteris ambientals, però que es reivindica i és allò
del que tractava aquesta sortida, del seu caràcter públic.

En el punt tercer se’ns insta aconseguir el consens del
propietaris per a l’aprovació del PORN d’Es Trenc-Salobrar de
Campos. La LECO, la Llei d’espais naturals que el Partit
Popular va promoure l’anterior legislatura i que es va aprovar,
permet dues vies per declarar un espai natural, a través d’una
llei o través de la colAlaboració dels propietaris que aportin
voluntàriament els seus terrenys i que representin més de la
meitat de la superfície de titularitat privada. El Govern, com no
pot ser d’una altra manera, aposta pel diàleg, aposta pel consens
amb els propietaris i no només perquè aquesta sigui una de les
vies que permet aquesta LECO sinó que ho fa per
convenciment. Precisament els que sempre hem defensat els
espais naturals som els que sempre hem dit que la protecció ha
de ser una oportunitat per als propietaris i una oportunitat també
en favor de la reactivació econòmica de la zona i a favor de la
qualitat de vida de les persones i dels residents de l’entorn.
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Per tant, estam més que ningú a favor del consens, ara bé, la
necessitat d’arribar a un consens amb els propietaris no equival
a donar-los un poder de vet sobre les mesures de protecció. La
consideració decisiva sobre si una àrea ha de ser protegida o no,
no són les opinions dels propietaris sinó els seus valors naturals
i de fet així ho va entendre el Govern que va aprovar la LECO
perquè va permetre aquestes dues lleis, aquest mecanisme
d’acord amb els propietaris o, si no, fer-ho a través d’una llei de
manera que els representants de la ciutadania en aquest
parlament considerant l’interès general decideixin si aquella
zona mereix una declaració d’espai natural protegit. En aquest
sentit li presentam una segona esmena in voce que seria canviar
on diu: “obtenir el consens dels propietaris” per “obtenir,
sempre i quan sigui possible, el consens dels propietaris”. O en
el cas que aquesta esmena es combinés amb la qual ha proposat
Unió Mallorquina: “dels propietaris i de l’ajuntament”. Si
accepten aquesta proposta nostra també podrien tenir un nou
punt aprovat de manera unànime.

El quart punt insta el Govern de les Illes Balears a fer
compatible les ajudes ambientals amb les ajudes agrícoles. Les
ajudes ambientals, que és l’expressió que utilitza la moció del
Partit Popular, ja són en aquests moments compatibles amb les
ajudes de caràcter agrícola. Aquest és el criteri, aquest és el
criteri per tant que s’han seguit a les distintes convocatòries que
s’han fet, quan es parla d’ajudes ambientals se suposa que vol
dir les que provenen de l’administració ambiental que -com dic-
ja són compatibles. Una altra cosa serien les ajudes agrícoles si
entenem les que vénen de l’administració competent en matèria
d’Agricultura, però en aquest cas parlam d’ajudes que en la seva
immensa majoria procedeixen de fons europeus i que per tant es
regeixen per la normativa dels fons europeus i amb els quals el
Govern té poques coses a dir de manera directe més enllà de
l’expressió d’opinions o de presa de posició. Per tant, nosaltres
votarem, per impossible d’aplicar de manera directa i
immediata, en contra aquest punt quatre.

El darrer punt, el punt cinquè, diu: “el Parlament insta el
Govern balear a posar en marxa una línia de convenis de
servitud ambiental amb aquells propietaris que suporten el pas
d’excursionistes per les seves finques”. Tornam a aquesta
qüestió de les ajudes, les ajudes ja existeixen, els propietaris
d’espais naturals ja es poden acollir a ajudes. També és veritat
que els propietaris de finques que són rutes freqüents d’excursió
han de suportar l’impacte d’aquestes excursions, la brutor, les
barreres queden obertes, el mal que es pugui fer a la vegetació
i que mereixen el suport de l’administració, però és un suport
que pot arribar en forma de regulació, pot arribar en mesures per
millorar el comportament dels excursionistes i pot arribar també
en forma de suport econòmic, però ja existeixen ajudes, ja
existeixen convenis ambientals i, per tant, el que no acabam de
veure és que s’hagi de crear una nova línia atesa també la
situació pressupostària coneguda per tots de la Conselleria de
Medi Ambient i també del Govern en el seu conjunt.

Acab ja, després de la intervenció de la representant del
Partit Popular i també de la representant d’Unió Mallorquina no
tenim cap dubte que aquesta moció s’aprovarà i que podran dir
que han aprovat una moció a favor de la protecció dels espais
naturals, tot i que sembla una moció dictada per una
preocupació única que és el consens amb els propietaris i les
ajudes als propietaris, que és una qüestió important, però que no
és en absolut ni la consideració única que s’hagi de fer en
matèria de protecció d’espais naturals. Ara bé, Sra. Soler, la
vertadera política d’espais naturals del Partit Popular comença
d’aquí a vint minuts, d’aquí a vint minuts quan es prengui en
consideració la proposició de llei sobre Son Bosc. El Partit
Popular intenta mostrar una cara proteccionista, però continua
sent on era, en contra de la protecció dels espais naturals.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. En nom del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Bé, jo
li he de dir, Sra. Soler, que aquesta moció, des del meu punt de
vista, és un exemple del que vostès pretenen fer en matèria de
protecció d’espais naturals, però és un exemple del que realment
fan, és una cortina de fum en realitat perquè vostès intenten
donar una imatge que llavors quan fins i tot un llegeix
detingudament els punts de la moció avui presentada no acaba
de recollir ni tan sols el que expressa el títol de la moció ni tan
sols algunes frases que en alguna ocasió hem pogut sentir en
boca d’alguns portaveus del Grup Popular en aquest mateix
parlament. Per tant, entenem que és així com li dic, que és una
manera com una altra d’intentar fer creure a la societat la seva
preocupació pels espais naturals quan realment des del nostre
punt de vista no existeix. 

No entraré a analitzar un per un els cinc punts perquè la
resta de portaveus ja ho han fet i s’han estès en aquest aspecte,
però jo li diré una cosa si que quan un ho llegeix i veu que
parlen, demana vostè la convocatòria autoritat de gestió, que
sancioni la invasió d’una finca particular, el seu consens amb els
propietaris per aprovar un PORN, la compatibilitat d’ajudes als
propietaris i línies de conveni de servitud ambiental amb els
propietaris, tenc la sensació que no acab de veure aquella
reclamació de més protecció d’espais naturals que vostè, com
dic, vostè ha fet en algun moment en la interpelAlació i avui, i
algun altre portaveu també en altres ocasions, jo crec que si un
es fixa en això potser el que tocaria seria que canviàs el títol de
la moció i en lloc de ser “política del Govern en matèria de
protecció d’espais naturals” hauria de ser "política en matèria de
propietaris d’espais naturals" perquè realment és on va dirigida
la seva proposta.

Miri, jo li diré una cosa, els espais naturals a protegir són
d’interès general i fins que vostès no entenguin aquest concepte
és molt mal de fer que algú es pugui creure la seva preocupació
per aquests espais naturals, no són d’interès particular, són
d’interès general, i vostès crec que no ho acaben de tenir clar.
Els valors que cal protegir, segons vostès, depenen, no de la
realitat del territori a protegir, sinó de la voluntat dels
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propietaris d’aquests territoris que tenguin a bé o no permetre
que el seu territori, el territori de la seva propietat, sigui
protegit. Són dues maneres diferents de veure aquest concepte
de protecció territorial, però jo crec que no és més efectiva la
seva perquè deixa molt en mans dels propietaris una qüestió que
-repetesc- és d’interès general, encara que estic d’acord que
efectivament no es pot deixar abandonats a aquests propietaris
i que evidentment si es pot arribar a un consens en qüestió de
protecció amb aquests propietaris molt millor, però no pot ser
aquesta l’única opció tal com vostès ho plantegen, perquè vostès
diuen això, només és possible la protecció si els propietaris hi
estan d’acord si no oblidem-ho, no, crec que no va per aquí la
via. 

Estic d’acord que es donin les subvencions, de fet se’n
donen, i l’increment de les subvencions en aquests darrers anys
és substancial respecte de les que es tramitaren fa uns anys i
governant el Partit Popular en concret. Com ja se li ha explicat
tant el conveni de servitud ambiental com altres ajuts de la
conselleria ja existeixen i per tant no són una patata malgrat
vostè ho reclami.

Vostè parlava en la seva intervenció fa uns dies en la
interpelAlació de tres qüestions: manca de decisió, manca de
gestió i que aquest govern no té les coses clares. A mi
m’estranya que vostè parli de falta de decisió quan el primer que
va fer aquest govern pràcticament només entrar va ser
incrementar la protecció del territori, incrementar sobretot a
Mallorca i a Eivissa, però clar, tornam a aquella idea que tenen
vostès de protecció, què passa?, no els serveix aquesta
protecció, per què? Perquè segurament hi havia molts
propietaris d’aquests terrenys que no hi estaven d’acord i per
tant per a vostès aquesta ni és protecció ni és bona, jo ho entenc
si és vist des d’aquest punt de vista. També s’han pres mesures
per part d’aquest govern en matèria de protecció territorial en
general, que al final repercuteix positivament en la gestió
d’espais naturals, però tampoc no els serveixen segurament per
aplicar al mateix criteri. 

I sobre si aquest govern té o no té les coses clares, jo crec
que realment, i quedarà ben evident avui aquest fet, qui no té les
coses clares és el Partit Popular perquè quan governa fa unes
coses i quan és a l’oposició reclama allò que es nega a fer quan
governa, i és francament contradictori. Però si per faltava algun
detall, ja li ho ha dit el Sr. Llauger, jo estic d’acord amb ell,
tendrem un exemple molt clar en pocs minuts de quina és
aquesta manera de tenir les coses clares per part del Govern o de
l’oposició en aquests temes.

Jo, Sra. Soler, entenc que el que vostè presenta, tant la
interpelAlació com aquesta moció, està molt allunyat del que ha
de ser la preocupació real i la necessitat de tot allò que s’ha de
fer per protegir un territori. Jo crec que vostès s’equivoquen en
un plantejament, podem estar d’acord que -li ho repetesc- els
propietaris s’hi sumin i si hi ha consens millor, però no pot ser
aquesta l’única opció. I la seva preocupació per aquesta
protecció queda aparcada, queda dins un calaix i realment
vostès se centren únicament a defensar les necessitats dels
propietaris, que hi són i s’han de tenir en compte; però vostès no
pretenen ni busquen protecció territorial i no ho fan perquè no
ho han fet mai, no és que sigui nou, la seva política està molt
allunyada en matèria de protecció d’espais naturals en això, està
més bé dirigida a la desprotecció i també es varen veure quines

eren les seves intencions quan tengueren oportunitat de
governar, no protegiren, desprotegiren i deixaren parcs naturals,
que no sé si ho sap, però és una definició d’espai a protegir
important, i vostès pràcticament en varen deixar algun més com
un petit nucli protegit que no un parc natural. Jo crec que la
realitat dels fets diu tot el contrari del que vostès pretenen
transmetre i pretenen fer creure, jo supòs que als diputats que
som aquí presents serà difícil fer-nos creure segons quines
històries, però vostès intenten que la societat cregui allò que ens
intenta explicar avui i l’altre dia, Sra. Soler. Li ho dic
sincerament, és mal de creure i difícilment li podrem donar
suport.

I finalment, en els dos punts on el Sr. Llauger li ha proposat
esmenes in voce, si vostè les accepta, també el nostre grup
votarà a favor; i si no ho fan així, a pesar que efectivament,
sortirà aprovada, però no serà precisament amb els vots del
nostre grup perquè mostraríem una clara contradicció i no tenim
la més mínima intenció d’expressar públicament contradiccions
i menys en matèria de protecció del territori.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Boned, és tan poc el seu interès
per aprovar aquesta moció que ni tan sols ha dit en quines
esmenes estaven a favor o en contra. Ni tan sols ha entrat a
debatre punt per punt. Ja és la segona vegada que ve davant
d’aquesta tribuna i em diu que el Govern just començar la
legislatura va aprovar o va protegir 1.600 hectàrees. Li repetiré
el que no ha entès abans, el Govern amb els vots del Partit
Popular, li demani al seu veïnat d’escó -que no hi és- quin
interès tenien a no protegir Cala Marçal de Felanitx o Cala
Blanca, que ho varen protegir gràcies als vots del Partit Popular
i la pressió del Partit Popular. Expliqui-ho!

(Alguns aplaudiments)

Cada vegada que puja dalt d’aquesta tribuna perd
l’oportunitat d’explicar-ho, Sr. Boned. A la interpelAlació no ho
va explicar i avui torna a pujar i no ho torna a explicar.
Efectivament, en aquesta legislatura s’han protegit 1.600
hectàrees, li ho repetiré, per unanimitat de la cambra
parlamentària, y ahí duele, Sr. Boned! Per unanimitat, ho té
clar? Per tant, no discutim res nosaltres.

Segon, no puc entendre la seva incongruència com a govern.
No l’entenc. Avui el Sr. Llauger i la Sra.  Suárez lloen la gestió
del conseller Grimalt, la lloen. El conseller Grimalt en pregunta
parlamentària aquí mateix va dir que a Ternelles s’havia comès
una infracció. El Sr. Llauger i la Sra. Suárez avui diuen que el
Govern no sancionarà perquè per a ells no hi ha infracció. Com
quedam? No vos aclariu ni entre vosaltres! Feia molta nosa el
Sr. Grimalt, va fer una gran gestió, però feia molta nosa. Fins i
tot ho ha dit la Sra. Sureda quan ha parlat del posicionament
d’Unió Mallorquina. En el cinquè punt, els convenis de servitud
ambiental amb aquells propietaris que suposaven el parc
d’excursionistes, l’anterior conseller ho va posar en marxa,
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repetesc el que ja s’ha dit. Sabeu qui ho va paralitzar de manera
unilateral?, el Sr. Antich, però tampoc no sabem per què, Sr.
Boned, convendria que ens ho explicàs. No ho ha explicat, ve
aquí i només explica el que li interessa. No ens ho ha explicat!
Per tant, de totes les esmenes presentades, les dues in voce del
Sr. Llauger, que, clar, demana que substituïm “de forma
immediata i urgent l’autoritat de gestió” per “el més aviat
possible”. Sap què vol dir això? Que serà l’any que ve any de
les eleccions i no l’hauran convocada, perquè per a vostès el
més aviat possible és no fer-ho mai. Fum, fum i fum. Per tant,
mantenim el punt així com està.

Segona esmena presentada per la Sra. Sureda, en el punt que
hem de tenir el consens dels propietaris i aquí hi afegiríem: “i de
l’Ajuntament de Campos”, si ho he entès bé, l’accept i crec que
és una gran esmena, perquè és important tenir el consens dels
propietaris i l’ajuntament per aprovar aquest PORN, si almanco
en volen aprovar un d’aquí a finals de legislatura. I clar, és
evident, Sr. Llauger, que no li acceptaré la seva, “sempre i quan
sigui possible”. Vostès pugen aquí i volen vendre que són
proteccionistes, i li faria un repte, d’aquí a finals de legislatura
vostès no hauran protegit més del que han protegit fins ara, res
més! Vostès s’omplen la boca de protecció i no saben fer
absolutament res més. I els diré més, Son Bosc vostès ens ho
volen penjar a nosaltres, vostès dia 1 de gener, per dir una data,
de 2010 governaven i continuen governant avui. Per què Son
Bosc dia 1 de gener del 2010 era bo i avui no és bo? Els que han
canviat de criteris són vostès, no nosaltres ni Unió Mallorquina.
Vostès han canviat de criteri! Vostès per mantenir la cadira i el
cotxe oficial dia 1 de gener deien amén i avui per tornar-la a
mantenir diuen que no o vostès no tenen criteri polític!

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Per tant, d’espais naturals protegits és una moció
compromesa amb la societat, compromesa a protegir més espais
naturals protegits, a fer les coses amb sentit comú, fer les coses
amb consens amb els propietaris i fer les coses sent
respectuosos amb la nostra gent i la nostra terra. Per tant,
gràcies al partit que em pugui donar suport en aquesta moció
amb l’esmena que hem incorporat i evidentment als altres, no
queda més que dir-los que miraré amb estricte compliment els
punts d’aquesta moció, si s’aprova, que es duguin a terme amb
els terminis que pertoquen.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam doncs a la votació d’aquesta moció
presentada pel Partit Popular.

(Remor de veus)

Senyores i senyors diputats, una mica de tranquilAlitat i
silenci, ja que aquesta presidència no havia tocat el timbre en el
moment que segurament hauria correspost. Per tant, una mica
de tranquilAlitat.

Passam, ara sí, a la votació. Passam a votar. Votam.

(Aplaudiments)

Vots a favor 31, vots en contra...

Demanaria als senyors diputats que deixassin que es pugui
expressar exactament quin ha estat el sentit de la votació, per
favor.

Vots a favor 31, vots en contra 26. Per tant, queda aprovada
aquesta moció. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

Senyores i senyors diputats, supòs que tothom tenia entès
que en el punt 3 d’aquesta moció s’hi incorporava l’esmena in
voce que s’havia presentat. És així? Molt bé.

IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 962/10, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, de declaració d'interès autonòmic de la
construcció del camp de golf de Son Bosc a Muro.

Passam ara al quart punt de l’ordre del dia, debat de presa en
consideració de la Proposició de llei RGE núm. 962/10,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, de declaració
d’interès autonòmic de la construcció del camp de golf de Son
Bosc a Muro.

Intervenció per part del Grup Parlamentari Popular per fer
la presentació de la proposició de la llei per un temps de quinze
minuts. El Sr. Juan i Cardona té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Iniciam el debat de presa en
consideració de la proposició de llei de declaració d’interès
autonòmic de la construcció del camp de golf de Son Bosc a
Muro. Un projecte que ha tardat dotze anys en ser tramitat, un
projecte que va començar l’any 1998, i un projecte que
compleix estrictament amb la legalitat. S’han concedit les
llicències corresponents, tant de construcció com d’instalAlació,
i té tots els informes preceptius favorables. I nosaltres apelAlam
precisament a aquesta circumstància perquè sigui respectat el
principi de legalitat. Se suposa que quan l’administració dicta
un acte administratiu, quan dicta una resolució, compleix amb
la legalitat i compleix amb la llei. Per tant, si l’administració, i
aquí hi han intervingut totes, l’autonòmica, la insular i la local,
ha dictat una sèrie de resolucions fins acabar amb les llicències
corresponents, aquestes llicències són legals, a més a més si
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tenim en compte que hi ha hagut plets contra aquests acords i
s’han perdut tots.

Durant dotze anys s’han fet més de 70 tràmits, informes,
comprovacions, hi ha tots els informes favorables. Com deia,
fins ara les sentències que s’han dictat són totes a favor d’aquest
projecte. És més, hi ha hagut denúncies legítimes, òbviament,
per part de grups conservacionistes, davant el Conveni Ramsar
i es va resoldre que no afecta aquest sector. A la Unió Europea
va passar el mateix, denúncia davant del comissari de Medi
Ambient, també va ser rebutjada. Al Defensor del Poble, es va
dur la denúncia davant del Defensor del Poble i també va ser
rebutjada. 

Crec que val la pena recordar les darreres passes. L’any
2008, 2008 per si algú no se’n recorda, per tant, amb el Govern
del pacte tenint la majoria parlamentària, s’aproven les
llicències. El 2009, l’agost del 2009 la Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears, és a dir, aquesta
conselleria que avui encara és al Govern, al Govern del Sr.
Antich, aprova un pla de protecció de l’orquídia de prat i a més
es prenen altres mesures per garantir que aquest camp de golf té
les mínimes conseqüències sobre el medi natural. S’exigeix una
àrea de protecció que representa el 19% de la superfície de la
finca i que obliga a modificar el camp de golf, canviar projectes
i per tant, fer obres diferents. El gener del 2010 els promotors
paguen el 10% de l’aprofitament atípic que estableix la Llei del
sòl rústic. Dia 27 de gener, el president d’aquesta comunitat
autònoma, el Sr. Antich, diu públicament que el camp de golf de
Son Bosc no es podia ni aturar ni suspendre, ja que aquest camp
de golf comptava amb els permisos que havia de tenir i el
Govern havia fet tot el que havia de fer. Però resulta que un mes
després, quasi data per data, dia 26 de febrer del 2010, havent
dit el president del Govern que no hi havia res més a fer perquè
estava bé, perquè complia la llei, resulta que s’acorda l’inici del
PORN de l’Albufera, afectant part de la finca de Son Bosc, amb
la declarada intenció del Govern de les Illes Balears, de
membres del Govern de les Illes Balears, d’impedir que es fes
el camp de golf. 

És a dir, no és un acord per protegir una àrea, és un acord
per impedir que es faci un projecte, i així ho han dit membres
del Govern de les Illes Balears. Un acord que fins allà on
nosaltres coneixem, s’ha pres sense informe jurídic, s’ha pres
sense informes tècnics, i un acord que curiosament, emparant-se
en aquell motiu que diuen de protecció, exclou una part de
l’àrea de protecció crítica de l’orquídia de prat i que exclou
àrees de nidificació de l’abellarol. És a dir, els arguments
mediambientals que suposaven que havien de sostenir aquest
acord del PORN resulta que a l’hora de marcar la línia queden
fora. Aquest acord del Govern de dia 26 de febrer l’únic que fa
és dirigir-se a impedir la realització d’un projecte que té totes i
cada una de les llicències, permisos i autoritzacions
administratives que necessita per dur-se endavant. I això
incideix dins l’arbitrarietat, aquest acord és un acords arbitrari,
i és arbitrari perquè no persegueix la protecció del medi
ambient, persegueix anulAlar un projecte. 

I crec que val la pena recordar que això infringeix una sèrie
de principis constitucionals d’actuació de l’administració.
Mirin, el ciutadà té dret a la seguretat jurídica, i això és un
principi constitucional, té dret a saber quina és la norma que li
aplicaran abans de presentar el projecte, hi té dret i resulta que
aquí no s’ha respectat. És obvi també que té dret a la retroacció
de la norma i aquí no s’ha respectat. La Constitució estableix la
interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics, i la prova més
evident la tenim amb aquest acord del Consell de Govern. El
ciutadà té dret a la protecció de la confiança legítima, el principi
de protecció de la confiança legítima amb l’administració.
L’administració incentiva als promotors d’aquest camp de golf
perquè el duguessin endavant, els ha animat i no només animat
sinó que els ha donat totes les autoritzacions que precisaven. I
quan els han donat totes les autoritzacions que precisava i el
promotor ha començat a treballar, el Govern ha pres la decisió
d’anulAlar, d’aniquilar aquest projecte. Aquesta és l’anàlisi del
procés administratiu d’aquest camp de golf.

És obvi que si també repassam els fets del mateix Govern,
veim que ha tengut un interès no aconseguit, de fomentar
l’economia. I hauríem de recordar que el Decret llei 1/2007,
més conegut colAloquialment per Decret Nadal, ha intentat, ha
incentivat els empresaris perquè facin inversions. Fins i tot el
Decret llei Grimalt, també d’aquest govern ha suprimit tràmits
de caràcter ambiental i ha reduït condicions i exigències de
caràcter ambiental; per què?, perquè es poguessin dur endavant
projectes econòmics. I ara, s’estiren dels cabells quan hi ha un
projecte que vol anar endavant. I no només fan això, sinó que
fan tot el que poden i utilitzen els instruments jurídics que els
permet la llei per aconseguir un fi contrari a la norma. Jo no vull
posar en dubte ni discutir sobre el fons i les anàlisis que hi ha a
l’expedient, senzillament hi ha uns ciutadans que tenen uns
drets i en aquests moments se’ls conculquen. Però sí, primer els
han fet pagar, no sigui que perdem els doblers.

Val la pena recordar que aquest mateix govern ha estat el
que ha fet de la seva promoció, del sector del golf, un dels seus
puntals de l’actuació i promoció turística. Els quatre consellers
que hi ha hagut de Turisme en aquesta legislatura, de moment,
han estat dient que la promoció turística, que la promoció del
golf havia de ser un dels puntals de l’actuació, de la promoció
del turisme a les Illes Balears. És clar que a Eivissa hi ha un
camp de golf, a Formentera no n’hi ha cap, a Menorca n’hi ha
un i la resta és aquí generant -segon tenc entès- 196 milions
d’euros anuals.

Si parlam d’això, se n’adonaran que si només hi ha un camp
a Menorca i un altre a Eivissa, és... pràcticament aquests 196
milions d’euros que genera el golf es generen a l’illa de
Mallorca i quan el Govern ha defensat el golf l’ha defensat a
l’illa de Mallorca. Com és possible que ara que hi ha un projecte
que s’ha de començar no el vulguin? Què és el que ha passat?,
perquè podríem entendre que des del dia que el president
Antich, 27 de gener del 2010, diu que està tot bé i aquest
projecte s’ha de dur endavant perquè el Govern ha fet tot el que
havia de fer i que no es pot ni suspendre ni paralitzar... pot
haver passat alguna cosa, es pot haver fet un fet desconegut per
a tots que hagi fet canviar aquesta situació.
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Què és el que ha passat? Què és el que ha passat perquè el
president del Govern passi de dir que està tot ben fet, que s’ha
de mantenir i que és un projecte que no es pot suspendre a
aprovar en Consell de Govern tot el contrari? Què ha passat
perquè una majoria parlamentària que sosté un Govern toleri,
accepti, comporti i a més aprovi decisions administratives en
aquest expedient a favor d’aquest camp de golf..., per què ara,
sense que hagi aparegut cap fet nou, s’impedeixi l’execució
d’aquest projecte?, però, no s’impedeix d’una manera normal,
no, per darrere. Posarem una norma, no s’atreveixen a anulAlar
les llicències, no s’atreveixen a revocar els acords
administratius que han pres conforme a llei. No, han de buscar
un subterfugi com és el PORN per impedir que es pugui dur
endavant creant el màxim perjudici que es pot a les persones
que complim respectuosament la llei, han dut endavant un
projecte i ara volen fer una inversió. 

Els ho puc avançar, que jo sàpiga -que el Grup Parlamentari
Popular sàpiga- no ha passat absolutament res. Què és el que
resta? Un interès molt gros; fotos, la foto, nosaltres som més
protectors, si ho hem sentit fins i tot ara. Aquí no es tracta de
respectar la llei, no, no, aquí es tracta de dir que nosaltres hem
venut més, nosaltres feim més, nosaltres protegim més. Aquí no
es compta la protecció per la qualitat de la protecció, aquí es
compta la protecció per hectàrees i quan feim moltes hectàrees
ja ho tenim clar i oblidam que parlam d’un àrea que és una
pedrera abandonada, això sí, una meravella, com que compta
amb 50 hectàrees ja ho tenim. 

Això és el que hi ha avui davant aquest problema, això i
l’arbitrarietat del Govern que es pensa que es pot passar la llei
per allà on vulgui, que pot fer el que vulgui, que pot decidir avui
donar una llicència i l’endemà, sense dir res més, canviar la
decisió i anulAlar aquella llicència, però no de la manera que
estableix la llei. Per aquesta raó, senyores i senyors diputats, per
aquestes raons que hem explicat és pel que el Grup Parlamentari
Popular ha presentat aquesta proposició de llei. SolAlicitam
d’aquesta cambra el seu vot afirmatiu. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Tenen la paraula els grups en torn a favor de la protecció de
llei.

(Remor de veus)

En un torn incidental intervendrà el Sr. Gabriel Vicens.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
després d’escoltar la intervenció del diputat del Partit Popular
i l’argumentació expressada del Sr. Cardona per intentar
justificar una declaració d’interès autonòmic per un camp de
golf, per un camp de golf concret i particular, i precisament en
un espai natural de gran valor no em queda altre remei, em sent
obligat a demanar la paraula per deixar ben clares tota una sèrie

de coses que seguidament exposaré, però sobretot per no deixar
que la desinformació i la inconsciència -i algú diria la
ignorància- continuïn destruint el nostre territori, exactament de
la mateixa manera en què s’ha fet durant tots aquests anys.

Crec que molta gent pensava, Sr. Cardona, que havíem après
alguna cosa dels errors del passat, molt gent, i que certes
pràctiques i determinats models de creixement ja no els
tornaríem a veure, però amb aquesta proposició de llei es veu
que retornam al model de sempre, als interessos particulars que
trepitgen l’interès general, que fins i tot es pretén que en nom
d’un concepte que es diu interès autonòmic es destrueixi
irreversiblement una part molt valuosa del nostre patrimoni
natural i territorial, una pedrera abandonada com diu vostè, Sr.
Cardona, una pedrera abandonada.

En primer lloc li diré que vull remarcar que es vol justificar
aquesta proposició de llei dient que per llei és possible regular
situacions singulars -i és així- i citen els darrers decrets lleis
aprovats pel Parlament. Ara bé, li ha de quedar molt clar que
una cosa són normes legals singulars per beneficiar interessos
públics - com pugui ser un hospital, com puguin ser
equipaments públics o determinats sectors productius privats,
però sectors, Sr. Cardona, sectors- i una altra és utilitzar la
tècnica legislativa per una situació singular molt concreta que
afecta exclusivament interessos privats molt determinats i que
podríem dir que tenen al darrere nom i cognoms, és una llei de
nom i cognoms.

Això em fa recordar la pitjor política territorial que hem
patit, que hem viscut a aquesta terra i li podria donar molts
d’exemples i, a vostè que és eivissenc, almanco li recordaré el
xalet de Cretu, la legalització d’Es Xarcu d’Eivissa i totes
aquelles qüestions d’urbanisme a la carta tan conegudes a les
lleis tributàries i administratives o a les lleis especials del
Govern Matas, del qual vostè a vegades n’ha format part.

En segon lloc, la proposició de llei pateix d’un caràcter
totalment incomplet -totalment incomplet-, sembla que a més a
més interessadament. Son Bosc va ser declarat parc natural pel
Decret 52/2003 amb l’emparament de la legislació ambiental,
el Consell de Govern del Partit Popular vuit mesos després va
anulAlar el decret i era l’època.... aquella època, se’n recordaran
vostès, senyores i senyors diputats, de l’eliminació amb
esportivitat dels parcs naturals arreu de les Illes Balears, aquella
època en què es va eliminar el Parc de Llevant, aquella època en
què es va eliminar el Parc de Cala d’Hort d’Eivissa i ara,
evidentment, li tocava a S’Albufera. Doncs molt bé, l’acord del
Consell de Govern del 2004 va ser la retroacció del procediment
per raons formals -per raons formals, no de contingut, Sr.
Cardona- i va retornar a realitzar..., és a dir, va dir que s’havia
de realitzar una altra vegada el tràmit d’audiència a les persones
interessades per continuar la tramitació del procediment, cosa
que, sorprenentment, no es va dur a terme per part de la
Conselleria de Medi Ambient entre els anys 2004 i 2009. Hi
havia molt de temps per fer això, es va incomplir un acord del
Consell de Govern, parli després de seguretat jurídica.
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En tercer lloc, la proposició de llei pretén fer una declaració
d’interès autonòmic del tot incorrecte -del tot incorrecte. Aquest
concepte es va crear pel Decret Llei 1/2997, de mesures urgents
per a la implantació de l’inversió de les Illes Balears, que vostè
ha citat perfectament i atribueix al Consell de Govern la seva
declaració, essent l’objectiu escurçar terminis de tramitacions
i de caràcter preferent. Es tracta d’una competència executiva
atribuïda al Consell de Govern de les Illes Balears o a l’òrgan
executiu del respectiu consell insular, però no es tracta d’una
competència legislativa.

D’altra banda, el vull advertir que amb aquesta proposició
de llei pot anar contra els principis de cautela i d’acció
preventiva que té la Unió Europea en matèria de polítiques de
medi ambient, no en matèria d’urbanisme, sinó en matèria de
polítiques de medi ambient. Així mateix també pot anar contra
la legislació bàsica estatal, concretament contra la Llei 42/2007,
que estableix com sap vostè el règim de protecció cautelar que
suposa l’aprovació d’un pla d’ordenació de recursos naturals; de
ser així, caldria fins i tot un recurs d’inconstitucionalitat.

Finalment li vull recordar que el fet urbanístic, l’existència
de llicències, d’autoritzacions o permisos no suposa un obstacle
per a la implantació d’un règim de protecció preventiva de caire
ambiental d’acord amb la normativa vigent -i això ho sap vostè
perfectament- i això s’ha confirmat en nombrosa jurisprudència
existent. Vull però defugir l’argumentació més jurídica o
urbanística perquè passem a centrar-nos, Sr. Cardona, tot i que
sembla que a vostè tot això no li crea la més mínima
preocupació, passem a centrar-nos estrictament en les
argumentacions ambientals, és a dir en la salvaguarda del
patrimoni natural, mediambiental i territorial de les Illes
Balears.

Un dels pilars que hauria de ser, crec jo i molta gent, un del
model.., és a dir un pilar del model que realment necessitam a
les Illes Balears, la primera garantia de manteniment de la
nostra principal activitat econòmica, el turisme, seria el respecte
al medi ambient, ho diu tothom, Sr. Cardona, es diu
internacionalment. La zona de Son Bosc és un espai natural
limítrof -com sap vostè- amb S’Albufera i de la qual
ecològicament en forma part, indiscutible. Aquesta zona té un
valor ambiental, com a ecosistema, però també un valor
florístic, faunístic i limnològic elevadíssim i inqüestionable. Li
torn repetir: elevadíssim i inqüestionable. 

Li destriaré les dues coses. Té un valor ecològic elevadíssim
per les següents raons, i miraré de ser breu: compren tres dels
hàbitats de l’annex 1 de la Directiva Europea 92/43/CEE, dunes
marítimes, dunes amb gespa i de plantes anuals i dunes fixades
amb vegetació herbàcia, és a dir hàbitat prioritari, una pedrera
abandonada segons vostè. 

Té una molt elevada diversitat florística amb més d’un
centenar d’espècies dominants i amb una riquesa orquidiòfila
incomparable, no just de l’extremadament rara Orquídia de Prat,
no just d’aquesta espècie, sinó d’una gran varietat d’espècies,
totalment documentades, d’orquídies i li record que totes estan
incloses al Catàleg d’Espècies Vegetals Amenaçades.

El substrat arenós i la vegetació d’aquesta pedrera
abandonada -com li diu vostè- es combinen per oferir la major
riquesa d’insectes de tot el conjunt d’hàbitat de S’Albufera i una
de les zones amb més diversitat d’invertebrats de Mallorca,
algunes de les espècies presents són endèmiques, altres tenen
una distribució mundial molt restringida i fins i tot -fins i tot-
algunes s’estudien com a noves espècies. Una pedrera
abandonada.

Faunísticament la zona té un valor molt considerable. A més
de ser la zona de cria de diverses espècies d’ocells, que ja no
passam a mencionar, cal destacar, això sí i molt especialment,
ser una de les poques zones de cria de l’abellarol i ser una zona
vital i extraordinària d’alimentació específica del falcó marí.

Per ventura a vostè això li és exactament igual, però pensi
que són espècies catalogades com a d’interès especial al Catàleg
Nacional d’Espècies Amenaçades, incloses dins la Directiva
Hàbitat de la Unió Europea i incloses al Conveni de Berna, fet
que exigeix a l’administració l’adopció de mesures necessàries
per mantenir les poblacions a un nivell adequat. 

Això és el valor inqüestionable i elevadíssim que té. Per què
té un valor ecològic innegable? Doncs també li ho diré. Perquè
així ho reconeixen clarament, específicament i amb una gran
preocupació pel seu futur -amb una gran preocupació pel seu
futur- autoritats i institucions científiques tant en l’àmbit local,
com en l’àmbit estatal i fins i tot en l’àmbit internacional i si em
permet, maldament sigui molt ràpidament, n’hi recordaré
algunes de les més importants. 

Tots aquests avantatges, tots aquests valors naturals i
ambientals que li he estat dient són reconeguts pel TAIB, en
anglès Grup de Biodiversitat de S’Albufera, grup àmpliament
reconegut, multidisciplinar de científics del Regne Unit,
d’Espanya i d’altres parts d’Europa; també per l’IMEDEA,
suposo que coneix vostè l’IMEDEA, l’Institut Mediterrani
d’Estudis Avançats, per tant el CSIC i la Universitat de les Illes
Balears; també per Planta Europa, una xarxa internacional
d’organitzacions científiques independents, governamentals i no
governamentals, que treballen per a la protecció de les plantes
a Europa; també pel GOB, nombroses actuacions i nombrosos
informes i també ADENA, rigoroses i contengudes entitats
ecologistes; també per Wetlands Internacional, organització
científica que té el suport de molts de governs i ONG de tot el
món dedicada concretament a l’estudi, el manteniment i la
restauració de zones humides; també per la IUCN, és a dir la
Unió Mundial per a la conservació de la natura, Sr. Cardona, la
xarxa ambiental internacional més gran i antiga del món que
uneix a 1.000 organitzacions i 11.000 científics de 160 països
que no estan d’acord amb vostè en què sigui una pedrera
abandonada, Sr. Cardona.
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També per la SEO/BirdLife, és a dir la Societat Espanyola
d’Ornitologia que forma part de l’organització BirdLife
Internacional i també pel prestigiós botànic Richard Bateman
que va fer tot un informe en aquest sentit. 

Això és aquesta pedrera abandonada que diu vostè, és a dir,
informes un rere l’altre que deixen ben clar el valor ambiental,
el valor florístic, el valor faunístic d’aquesta zona, però com és
evident també pels tècnics i els experts de la Conselleria de
Medi Ambient i Mobilitat, no en faltaria d’altra!, molts
d’aquells han determinat -i no em falsegi molts d’informes, Sr.
Cardona- molts han determinat la importància i la gran
diversitat de la zona de Son Bosc.

Vull destacar en aquest sentit els informes del director del
Parc Natural de S’Albufera que el 2003 va fer..., diguem el seu
informe va ser el que va donar peu a la protecció en parc natural
d’aquesta zona; també l’informe del director actual del Parc
Natural de S’Albufera, una persona distinta, perquè no (...)
bubotes, una persona diferent que ara, el 2010, ha solAlicitat
incloure la zona de Son Bosc al Parc Natural; també el
posicionament indiscutible de la Junta Rectora del Parc Natural
de S’Albufera, i també els informes dels agents de Medi
Ambient, i també els informes dels Serveis de Planificació de la
Direcció General de Biodiversitat. Tot això vostè, doncs no ho
coneix. No ho coneix. 

A tall d’exemple, per la seva claredat, li vull llegir
textualment alguns dels punts de l’informe del Servei de
Protecció d’Espècies que es va fer sobre la possible afecció a les
espècies de la construcció del camp de golf de la Platja de
Muro, és un informe de dia 18 de juliol del 2005 -18 de juliol
del 2005. Diu expressament: “Tot i els greus impactes que ha
sofert la zona de Son Bosc, residus, extracció d’arenes, etc., els
correspon el major índex de biodiversitat -el major índex de
biodiversitat- de tota la zona de S’Albufera, molt superior al de
la majoria de les zones incloses al parc natural. Per tot
l’esmentat...”, perquè va una relació dels valors ambientals,
faunístics, florístics i limnològics de la zona que li puc evitar,
diu: “Per tot l’esmentat i pel que fa a la protecció d’espècies cal
informar desfavorablement l’Avantprojecte de construcció del
golf de la Platja de Muro, tot i disposar d’un acord favorable de
la Comissió Balear de Medi Ambient de 15 d’abril del 1999",
que m’agradaria saber com es va fer, “el projecte no valora
suficientment els valors ambientals tant hàbitats com espècies
de l’àrea, afectant de forma greu el conjunt d’espècies de flora
i fauna que s’hi troben. Així mateix la construcció del camp de
golf pot afectar indirectament la resta d’hàbitats propers
inclosos fins i tot dins el Parc Natural de S’Albufera”. Sr.
Cardona, un informe del Servei de Protecció d’Espècies de la
Conselleria de Medi Ambient.

Senyores i senyors diputats, aquesta és la realitat, la realitat
del nostre patrimoni natural més preuat. Seria una greu
equivocació, com han dit moltíssims d’experts internacionals
fins i tot, que es permetés la destrucció de Son Bosc i seria una
pèrdua irreversible, injustificada i jo diria que vergonyosa. 

Aquesta proposició de llei ens remet a les pitjors polítiques
ambientals i territorials que s’han generat a les Illes Balears,
aquelles que han especulat amb el nostre territori, aquelles
polítiques que han destruït els nostres litorals, precisament
aquelles polítiques que van en contra de les recomanacions

expertes i internacionals del turisme. La prioritat del medi
ambient, la prioritat de la singularitat i la identitat del nostre
paisatge i valorar els espais naturals són pilars per a la
competitivitat de l’activitat turística i per a la seva pròpia
sostenibilitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. He de començar agraint al
Sr. Conseller que em doni tanta importància i que pugi d’una
manera espontània, ja hem vist que era tan espontània que ha
llegit tot el discurs, però d’una manera espontània a contestar
l’argumentació del Partit Popular. Puc continuar, Sr. Barceló?
Gràcies. 

I hi ha una qüestió, Sr. Conseller, que clar, vostè ha
començat dient que no sabia si això es devia a una inconsciència
o ignorància, Sr. Conseller, de qui parla, del seu president, que
és qui ha dit en el gener que això era correcta i que no s’havia
de modificar res i que no s’havia de canviar res? De qui parla?

(Remor de veus)

No, de mi no, jo no he dit, com a president del Govern, que
aquest projecte no es podia modificar ni es podia suspendre, jo
això no ho he dit, ho ha dit el seu president, i vostè era allà
assegut a la cadira quan ho va dir, era a la cadira del Consell de
Govern. I tots els senyors diputats del BLOC i del PSOE
suporten aquesta postura, és que això és així. Jo no pretenc, i li
dic seriosament, no he entrat en qualificatius, si se n’ha adonat
no he entrat en qualificatius de ningú, perquè cadascú pot tenir
el seu criteri, més bo o més dolent, la seva opinió, més bona o
més dolenta, però no he entrat en la qualificació de ningú; si
vostè qualifica pensi en un senyor que seu a la primera cadira
del Govern, que ha dit exactament el que jo he dit fa un
momentet.

I li diré, pareix ser que l’ha agreujat que li hagi dit que això
és una pedrera; vostè ha llegit en els informes, que ha llegit
aquest del 2005, ha reconegut, perquè l’informe deia que allò
era una pedrera, i això és una pedrera, per a qui no ho sap, és
una àrea, aquesta finca té una àrea de les dues terceres parts, que
era una pedrera de marès i d’arena i que fa vint i no sé quants
anys l’empresa explotadora va fer fallida i allà s’han acumulat
residus, l’informe ho diu, vostè ho ha llegit, i ha estat
abandonada. Què és ver que té un valor ecològic? Sí, no li
discutesc, però és ver, o almenys m’ho negui vostè, si vostè diu
aquí que no és pedrera jo m’ho creuré, si vostè em diu que no és
una pedrera abandonada jo m’ho creuré, però els informes diuen
el contrari.
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I és més, ens critica, Sr. Conseller, que nosaltres fem normes
legals particulars, per a un projecte concret o amb noms i
llinatges i aquestes coses, ja és una cosa típica que estam
acostumats a sentir; jo no li vull fer relació, però el Decret llei
1/2009, a la disposició addicional novena no diu qualque cosa
així, no legalitza i modifica disposicions de la LEN a la Serra de
Tramuntana per a un tipus d’establiments determinats, que són
tres? No és així això, o no se’n recorda?

(Remor de veus)

Un sector, no em faci parlar del sector, tres empreses, Sr.
Conseller, tres.

Podem seguir, jo personalment crec que aquest no és el
debat, però si vol podem seguir i en podem parlar; ens hem
volgut referir que tornam a l’època aquella dels grans edificis,
miri, construccions sense llicència crec que n’hi ha per devers
Andratx i crec que n’hi ha a altres llocs, per tant vol que parlem
seriosament de la qüestió? És a dir, vostè ha fet aquí una gran
defensa, i no li discutiré, a més magnífica, sobre les propietats
i els avantatges i els valors mediambientals a protegir, però vol
dir-me que tot això que ha explicat no és a l’expedient? Vol dir-
me que tots aquests valors mediambientals no són a un
expedient que s’ha torbat dotze anys a tramitar-se? Vol dir-se
que no està recollit en els informes, vol dir-se que no està
recollit a les sentències que s’han publicat? Vol dir-me que quan
hi ha hagut un informe desfavorable i s’han presentat les
mesures correctores no n’hi ha un altre que les rectifica? Per què
si no haurem d’estar molt preocupats, significa que un expedient
que ha durat dotze anys, que ha tramitat la Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de
Mallorca i l’Ajuntament de Muro no parlaven de tot el que ens
ha contat el Sr. Conseller, que, per a no repetir, doncs ja ho don
per bo.

Miri, Sr. Conseller, això no és així, vostè comença amb
aquest acord del Consell de Govern com si enrera no hi hagués
hagut res; no, jo li he dit, escolti’m, a mi em pareix molt bé que
es prenguin les mesures que es vulguin de caire mediambiental,
que s’han pres, el seu propi Govern, Sr. Conseller, el seu propi
Govern, la seva conselleria -això sí, un temps abans que vostè
hi segués a la cadira-, però la seva conselleria, estant vostè
assegut a la cadira del Consell de Govern, essent vostè
conseller, ha pres mesures d’aquesta condició, ha aprovat el Pla
de protecció de l’orquídia a Mallorca, és així o no? I ha pres les
mesures que, a judici del seu Govern, s’havien de prendre, i els
promotors les han d’acomplir. Per tant, no em digui que no hi ha
mesures, no em digui que es vol desprotegir qualque cosa,
perquè jo entenc que vostès han fet tot el que pertocava per
protegir, això és el que jo entenc. No és possible el contrari, no
és possible.

Què ha passat després que s’aprovàs el Pla de l’orquídia?
Que, per cert, Sr. Conseller, no em diu si és ver o no, perquè tal
vegada puc estar equivocat, que la zona de nidificació de
l’abellarol, fins on jo sé, es veu que a l’àrea de Son Bosc crec
que queden dos nius, dos nius, tal vegada estigui equivocat. A
més, queden exclosos la protecció d’aquests niu, que és igual
que n’hi hagi pocs o molts, queden exclosos de la zona de
delimitació del PORN, queden fora, i una part de l’àrea de
protecció de l’orquídia, tan valuosa, segons vostè, i que jo

respect, crec i comparteix, també és fora del PORN. En què
quedam?

A més, Sr. Conseller, el que desarma per complet la finalitat
d’aquest PORN és la proclamació que han fet vostès des del
Govern, vostè mateix, que això es feia per impedir el camp de
golf, que s’aprovava aquest PORN, que se suspenia
cautelarment i que el PORN prohibiria expressament la
construcció de camps de golf, això és el que no pot ser. És a dir,
el que no podem -és a la premsa, Sr. Conseller, no em faci
treure la premsa, vostè mateix ho pot llegir i ho sap; no, no, jo
no treuré el que vulgui, dic que és a la premsa i que vostès han
dit això, i no només ho han dit, sinó que llavors, quan s’ha
publicat, no ho han desmentit. Per tant, miri, no em digui que
volen protegir, digui que van en contra d’aquest projecte i
tendran almenys més credibilitat i se’ls respectarà molt més.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cardona. Sr. Vicens.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Cardona, miri, un PORN es fa
no per a Son Bosc, el PORN es fa de tota S’Albufera, vostè dirà
que ho hem fet per a Son Bosc, efectivament Son Bosc és a dins
i mai no me n’he amagat de dir que Son Bosc s’hauria de
protegir, això li puc ben assegurar, per tant el PORN afecta tota
S’Albufera. I el que es fa és intentar ficar dins S’Albufera,
intentar ampliar S’Albufera a Son Bosc, a les dunes del litoral
i a als llacunatges de l’antiga depuradora, i això és el que s’ha
fet. I no s’ha prohibit res, senzillament és una mesura cautelar
ambiental que no té res a veure amb qüestions urbanístiques, i
vostè aquí em du contínuament decisions urbanístiques, em
pareix molt bé, Sr. Cardona, però és que jo som el conseller de
Medi Ambient i un conseller de Medi Ambient necessita tenir
la seva feina que sigui intentar protegir els espais naturals
d’aquesta terra, sobretot quan tenen el valor que té.

Jo entenc que vostè sap, aquests coneixements científics que
pareix que en la qüestió de la pedrera, allà hi ha una pedrera, Sr.
Cardona, però és que resulta que hi ha més de vint organismes
internacionals ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Cardona, una mica de silenci, per favor.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

... sí, sí que hi ha una pedrera, però és que resulta que hi ha
més de vint organismes internacionals que li diuen que hi ha
qualque coseta més, Sr. Cardona, no sé si n’ha assabentat vostè.
I a més aniria bé que es documentàs, sobretot d’això dels
niadors dels abellarols i d’aquestes coses, aniria bé que es
documentàs vostè.

Miri, vostè parla i enalteix de la seguretat jurídica, dels drets
dels propietaris davant l’interès general, etcètera, i sembla com
si del camp de golf de Son Bosc depengués el futur de la nostra
economia; el projecte de camp de golf, com diu vostè mateix a
la proposició de llei, s’inicià el 1998, ara fa més de dotze anys,
vostè mateix ho ha dit; després de dotze anys es parla de
seguretat jurídica? És a dir, no han estat capaços de construir
aquest camp de golf? Es pot justificar mínimament que durant
dotze anys qualque no sapigués tots els informes que s’han
mencionat? Es pot justificar que després de dotze anys de ser
declarat parc natural qualcú no ho sapigués? Es pot justificar
que de les múltiples declaracions científiques locals i
internacionals tot això és desconegués? És que, per favor, es pot
justificar aquest desconeixement? Es pot justificar que no es
coneixia des dels dotze anys els valors ecològics de la zona?

Sap el que fa mal a la seguretat jurídica, Sr. Cardona? Jo li
diré: la desprotecció del territori. Sap què fa mal també a la
seguretat jurídica? La corrupció política, l’especulació amb el
territori, això fa mal Sr. Cardona, això fa mal. De totes formes,
jo crec que és ben evident, supòs que vostè el concepte d’interès
general ja m’imagín quin és, però bé, no tothom el té igual, Sr.
Cardona, no tothom el té igual.

Mallorca compta ara amb una dotació, i vostè ho ha dit, de
camps de golf de més de 23 camps de golf, per tant, molts dels
quals tenen una ocupació baixa. És a dir, el mateix president de
l’Associació Empresarial diu que estan moltes vegades a un 40
i a un 50% d’ocupació. A ben pocs quilòmetres de Son Bosc hi
ha un camp de golf d’Alcanada, n’hi ha un. La mateixa patronal
de majoristes de viatges de golf han deixat clar que a Mallorca,
a través del seu president, en Peter Walton, Mallorca, i parl de
paraules textuals: Mallorca té suficients camps de golf amb els
23 actuals i no en necessita més.

Però és que no es tracta d’anar contra un camp de golf que
no té oferta complementària, es tracta d’anar que es vol destruir
una zona de valor ambiental incalculable, la pedrera famosa
seva, Sr. Cardona, ...

(S’escolta el Sr. Juan i Cardona de fons que diu: no, meva
no, meva no)

Sí, sí, la famosa pedrera, és a dir, per una part 23 camps de
golf i per una altra part Son Bosc i altres coses: les zones
dunars, etc. És a dir, un ecosistema únic que la comunitat
científica determina com a un dels llocs de Mallorca amb més
biodiversitat, en tenim un de Son Bosc, Sr. Cardona, un, i vostès
el volen sepultar amb una catifa verda artificial, plena de
plaguicides i d’herbicides, això és el que volen vostès fer amb
aquesta proposició de llei.

Miri, jo li faré una reflexió, dubt molt que vostè ho entengui,
però li faig, m’agradaria que almanco servís de reflexió, més
que res per si aquesta proposició de llei segueix endavant i
l’hem de discutir, miri, l’any 2010 és l’Any Internacional de la
Biodiversitat, miri per on, l’Any Internacional de la
Biodiversitat, un any designat per les Nacions Unides, que es
tracta d’una oportunitat a escala mundial per reconèixer la
importància de la biodiversitat per a tota la vida de la terra. Aquí
hem de fer qualque acte, com pot suposar vostè, i sap vostè quin
acte es farà aquí? Es farà aprovar una proposició de llei que es
carrega, que destrueix un dels llocs que científicament tothom
ha dit que és un dels que tenen més biodiversitat de tota
Mallorca, i precisament l’any 2010, l’Any Internacional de la
Biodiversitat ens el carregarem.

Senyores i senyors, diputats i diputades, jo deman a la
cambra que no es doni suport a aquesta proposició de llei pels
nombrosos motius que he exposat i que podríem explicar i
complementar durant molt de temps. De fet, miri, jo, si he de
qualificar aquest projecte de llei, Sr. Cardona, sap que li diria?
Li diria d’una manera molt senzilla, realment és digne d’una
cosa, és digne del govern del Sr. Matas.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Corresponen ara les intervencions
dels grups amb torn a favor de la proposició de llei. Grups que
vulguin intervenir a favor?

En nom del Grup Mixt, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, des d’Unió
Mallorquina consideram que és possible i necessari a les Illes
Balears i a Mallorca compatibilitzar la preservació del territori
amb la generació de riquesa, el respecte al medi ambient amb
l’activitat econòmica, i més en uns moments de crisi econòmica
molt greu que toca tots els sectors productius del país. Per molt
que el conseller ho negui, les declaracions de la premsa i tota
l’hemeroteca, en la nostra humil opinió, que es tracta d’anar en
contra d’un camp de golf, no es tracta d’una protecció, es tracta
d’aturar una inversió. És un golf sense oferta complementària,
és un golf que no du ni cap hotel ni cap urbanització annexa, no
és el model de sempre, és una inversió per intentar guanyar
competitivitat turística, per guanyar desestacionalització, per fer
més productiva tota una planta hotelera existent a la zona.

Es tracta d’una zona que és una pedrera i un abocador en
aquests moments, es tracta d’una zona que ha tengut un pla de
conservació, que aquest Govern ha aprovat un pla de
conservació, que s’han garantit 100.000 metres quadrats de
protecció de l’orquídia a una àrea de transició entre el parc
natural i la zona del camp de golf, s’han pres les mesures
ambientals adequades, i per tant no ens podem llevar del cap
que aquest PORN és un PORN a la carta, i vostès diuen: és que
la proposició de llei del Partit Popular és a la carta! Igual que el
PORN és a la carta. Té noms i llinatges? Igual que el PORN,
exactament igual, estam allà mateix, parlam d’un àmbit
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determinat i concret, és evident. I tant es pot acusar el PORN
com la proposició de llei d’aquest dèficit, si li volem dir dèficit
en relació amb la categoria jurídica d’una llei com a norma
general, etcètera.

El que és evident és que uns inversors, que no tenen cap
voluntat de cap benefici econòmic ni de cap especulació, sinó
que el que volen és donar valor afegit a una zona turística
concreta de Mallorca, perquè sense oferta complementària els
beneficis seran ben curts; vostè mateix diu: és que hi ha massa
camps de golf! Idò imagina’t, quants beneficis obtindran aquests
promotors que el que volen és ajudar als seus establiments
existents? Però no som nosaltres qui diu o no ha de dir, o podem
reflexionar si hi ha massa camps de golf, però no deixa de ser
una paradoxa que els empresaris de la zona considerin que no
n’hi ha massa de camps de golf i que apostin i s’hagin unit per
fer un camp de golf, no deuen tenir aquesta mateixa opinió que
vostè ens ha explicat aquí, perquè si la tenguessin lògicament la
discussió seria bastant absurda.

És evident que, com a mínim, una part de l’empresariat
considera que aquest camp de golf és beneficiós i necessari per
a la indústria turística, que és la principal indústria del país, que
és la que dóna ocupació, la que genera riquesa. Per tant, som
davant una infraestructura, davant un equipament, davant un
valor afegit que pot ser beneficiós per a tota una zona turística
i per tant per a tota una colAlectivitat, per a tota una generalitat
de persones que viuen a la zona.

Des d’Unió Mallorquina defensam aquest turisme de qualitat
i consideram que el turisme de qualitat té concrecions, no només
és retòrica. I quan hi ha una concreció sempre trobam els
mateixos que diuen que no a tot, a totes aquestes concrecions de
turisme de qualitat sempre ens trobam els mateixos que diuen
que no. I ara troben que la seguretat jurídica, si en dotze no han
estat capaços, és que la inseguretat jurídica és sotmetre a un
promotor a haver de fer una tramitació de dotze anys i quan ha
acabat aquest calvari de dotze anys el que es troba és un PORN,
això no té ni cap ni peus, ni es pot explicar per Europa, això sí
que no es pot explicar per Europa!

Confiança legítima, ho deia el Sr. Cardona, hi estic
totalment d’acord, seguretat jurídica, hi estic totalment d’acord.
Ara resultarà que al PSM li preocupa molt la legislació estatal
i fer una llei que va en contra la legislació estatal, això és la gran
preocupació? No, no deu ser això el gran argument; el gran
argument és que vostès volen anar contra una inversió a un
moment de crisi econòmica, i avui en dia hi ha bens pocs
empresaris que tenguin coratge, valentia de tirar endavant una
inversió per a la colAlectivitat i per a tota la zona, no per als seus
interessos privats. I aquesta és la realitat.

S’han pres totes les mesures ambientals necessàries, no hi ha
oferta complementària, es tracta de recuperar una zona, que està
degradada aquesta zona. La biodiversitat ha quedat garantida,
s’ha fet un pla de conservació, per tant entenem que es donen
tots els requisits i que el que no pot ser és que, després de
superar totes les avaluacions ambientals, on teòricament han
participat tots els experts, i s’han donat totes les condicions de
coneixement i anàlisi necessàries, quan aquests promotors tenen
tots els permisos ara resulta que això es prohibeix i s’impedeix
a través de PORN a la carta.

Nosaltres entenem que aquesta proposició de llei restableix
una situació que no s’hauria d’haver violentat, per això li
donarem el nostre suport.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Altres grups que vulguin intervenir a
favor? Per tant, passaríem a les intervencions dels grups
parlamentaris en torn en contra, per un temps de quinze minuts.

Sr. Alorda, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. En aquest Parlament hem viscut dies de glòria i dies de
vergonya, hem de convenir que aquests dies vivim immersos en
els segons, amb l’espectacle de la dissecció judicial de l’anterior
legislatura.

(Remor de veus)

En aquest context, en aquest context, en declaracions ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Demanaria una mica de silenci.

(Més remor de veus i petita cridòria)

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

En declaracions..., bé, són els cors habituals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors ..., un momentet, Sr. Alorda; senyors diputats, per
ventura si no hi ha tant de renou tots ens assabentarem de quines
són les paraules del Sr. Alorda. Per favor, una mica de silenci.

Sr. Alorda.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Dic que en aquest context on s’expliquen a un altre indret
urbanisme a la carta en forma de model territorial, ens arriba
avui una proposta nostàlgica d’aquell temps però que dóna una
passa més: una llei per urbanitzar uns terrenys protegits,
urbanitzar terrenys protegits a través d’una llei singular. No hi
deu haver precedents a cap parlament occidental. On s’és vist
que uns terrenys que el Govern i la comunitat científica
consideren que han de formar part d’un parc natural, d’un parc
natural en majúscules, parlam de S’Albufera de Mallorca, el
Parlament tramiti una llei singular per blindar un camp de golf?
A ningú de vostès, senyores i senyors de la dreta, els sona, ni
que sigui una mica, una mica estrany?

No es tracta d’un debat ordinari, no, Sr. Melià, entre
defensors d’un desenvolupisme a ultrança que diuen sempre que
no a protegir, i el que defensa el nostre grup de l’ecologisme
polític. No és un camp de golf a un indret qualsevol, no, no és
aquest el debat, ni es tracta d’un instrument jurídic ordinari, per
exemple un PORN o un pla general. Parlam d’una llei singular;
això és el que surt de mare avui. Per això afirm que si aquesta
proposició de llei és presa en consideració tornarem a viure un
dia vergonyós en aquesta cambra, un acord que durant anys ens
retrauran i farà empegueir-se les generacions futures. Si com
s’ha dit aquest acord, com ha apuntat el Sr. Melià, té el vistiplau
d’Unió Mallorquina, ens veim una contraregeneració, Sr. Melià.
No sé si el Sr. Vicens i la Sra. Munar haguessin gosat fer una
llei singular per desprotegir un espai protegit.

Els proposants són tan conscients que cometen una heretgia
que s’han esbravat en l’exposició de motius. En primer lloc es
volen excusar en decisions d’aquesta legislatura. Confés que jo
mateix havia advertit que si fèiem un precedent com fer un
hospital a Can Misses, alerta que el PP voldria aprofitar per fer
urbanitzacions d’aquest estil. Jo mateix confés que no sabia si
m’estava excedint, si era una espècie de recurs retòric; vet-ho
aquí sense cap escrúpol. El PP compara un hospital, un
equipament públic, amb un camp de golf, com ho podria fer
amb un parc temàtic, amb una urbanització o, jo què sé, amb
una merceria, amb un palauet o amb un xalet per a un milionari.
Aquesta comparació és un escarni i no pot quedar dins una llei
aprovada en aquest parlament. S’ha de ser molt cec o molt cínic
per no veure la diferència entre (...) per protegir o per fer
equipaments amb una llei per construir damunt un parc natural,
d’entrada els efectes reversibles o no, però també per les
conseqüències lucratives que comporten una mesura i altra.
Se’ns ha venut una espècie d’inversió filantròpica, però crec que
hi ha molta diferència quan hi ha un profit de l’interès general
amb un equipament o de tot un sector d’una manera general,
que no amb una llei singular. 

Es miri com es miri la conclusió és sempre la mateixa:
aprovar per llei construir en sòl protegit és una vergonya. Per
cert, diu el Sr. Juan Cardona que és legal, aquest camp de golf
és legal i per tant que es faci. És legal i duim una llei aquí per
fer-lo legal? No, és ilAlegal i se cerca una llei a posta per fer-lo
legal; si no per què dur aquesta llei?, ja ens ho explicaran.

Diu la proposició de llei, i ho cit textualment, que “a la finca
de Son Bosc resulta manifestament impossible -manifestament
impossible- l’existència de qualsevol element que requereixi
d’una protecció excepcional”. És manifestament impossible que
hi hagi qualsevol element que justifiqui una protecció
excepcional. Ho diu el PP i vol que ho digui aquest parlament
per llei. 

No, i encara més. Segons aquesta proposta de llei si algú
gosa dir el contrari, com que és manifestament impossible, és
gent que mou un debat tendenciós i apriorístic; ho diu la llei! Si
aquesta llei s’aprova, els que no pensen que sigui una bona idea
estan obrint un debat tendenciós i apriorístic. Però la veritat és
que jo no tendré temps d’enumerar totes les persones i entitats,
supòs que tendencioses i apriorístiques, que defensen la
protecció de Son Bosc i els arguments, gens apriorístics, que
han plantejat. S’ha apuntat el TAIB-IMEDEA, el grup de
científics internacional que vetlla per la biodiversitat de
S’Albufera; un informe signat per Nick Riddiford, un expert
mundial en zones humides, considera que els terrenys s’han de
protegir i no fer-hi un golf. No sé si podem acusar els científics
de ser tendenciosos, i això el Partit Popular ja explicarà per què
ho fa, però acusar-los d’apriorístics, quan el que duen tota la
vida són dades empíriques, ja em pareix una contradicció
bastant importants. Els científics no es posen a fer informes
perquè no es facin camps de golf, aquestes acusacions em
pareixen pràcticament infantils. Diu l’informe que després de 15
anys -diu l’informe- 15 anys d’observacions..., no m’estendré en
tots els arguments de què parla, però diu que “els nostres estudis
suggereixen que pot ser el lloc amb major biodiversitat de
Mallorca”, el lloc amb major biodiversitat de Mallorca: les
orquídies, en part afectades pel Pla Orchids al qual s’ha fet
esment, en part només, però també la colònia d’abellarols, les
papallones nocturnes endèmiques, les espècies de dípters no
descrites i que poden ser noves per a la ciència, i destaca també
la importància del falcó marí. Se n’ha fet esment i jo no hi
entraré. 

El lloc amb major biodiversitat de Mallorca, i vostès volen
fer dir a aquest parlament que no té res que valgui un gafet, ho
direm oficialment, posarem tres retxes a una llei i desapareix la
biodiversitat: “És manifestament impossible que hi hagi cap
element d’interès...”, etc., etc. Ens ho diu el Sr. Cardona i per
tant ens hem de fiar; ell no sabia què passava a la seva
conselleria però sap perfectament quina és la biodiversitat
d’aquella zona.

En tot cas el testimoni de científics, que vostès volen que el
Parlament qualifiqui de tendenciosos i apriorístics, és llarga.
S’ha dit la responsable del departament d’ecologia terrestre de
l’IMEDEA, per exemple: “Alerta, que la modificació de
l’hàbitat és irreversible a la zona, i les afeccions al parc natural
si es construeix un camp de golf”. No citaré Planta Europa, el
GOB, la Fundació Mundial per a la Protecció de la Natura
ADENA, Westlands International, la Unió Mundial per a la
Conservació de la Natura, la seu Bird Life, un grapat
d’estudiosos i d’universitat europees, sí per tots Richard
Bateman... Tots ells alAleguen la riquesa de l’indret i ens insten
a protegir-lo. Però el PP vol que diguem que són una colla de
tendenciosos apriorístics, UM ens diu que només fan informes
per evitar un camp de golf i perquè són, supòs, de la ciència del
no, i que no hi ha res, cap element que justifiqui una protecció
excepcional. Supòs que el PP, que té ciència infusa o que
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s’assessorava amb el cosí de Rajoy, té aquesta informació i no
ens l’ha aportada, no ens l’ha precisada. Només falta que
diguem que agafem una lira i contemplem l’incendi.

Com ha apuntat el conseller, la proposició de llei du uns
arguments tan falsos com les reunions del Palma Arena. Gosa
afirmar, per exemple, que tots els informes sectorials són
favorables, diu que tots els informes sectorials són favorables.
Ho diu i en cita alguns, però n’amaga molts, i de fonamentals.
Per cert, és incorrecte el que s’ha dit de Ramsar i de la Unió
Europea. Amaga, per exemple, i s’ha citat, el del Servei de
Protecció de les espècies de la conselleria; com que s’ha citat on
és l’informe favorable i on insisteix que és el lloc amb més
biodiversitat de Mallorca i de S’Albufera, molt superior a les
zones interiors del parc, diu l’informe de la conselleria, també
voldria només citar una frase: “Aquesta zona forma part de
l’ecosistema natural de S’Albufera de Mallorca”. Ho tenen
claríssim, això no és un camp de golf qualsevol. Després
d’aportar un munt de motius, fa l’informe desfavorable. Tenia
la temptació de presentar aquest informe com a primera prova
de l’acusació, però en tenc tants que no em bastaria un sumari
de 50.000 fulls per anar-los aportant, tots els informes que estan
fora del que afirma taxativament aquesta llei que, si l’aprovam,
sortirà publicada als butlletins. 

Però si hi ha hagut advertències oficials d’agents de
l’autoritat ambiental que diuen que anam contra els hàbitats, són
denúncies oficials d’agents de medi ambient; o l’informe
desfavorable del director del parc de S’Albufera. S’ha dit que el
Pla d’orquídies ja ho ha resolt tot; bé, idò, el director del parc de
S’Albufera, el director del parc de S’Albufera, és el que ens diu
que no, fa un informe desfavorable del pla i diu que si es fa el
camp de golf la protecció de l’orquídia no serà efectiva si
s’executa el camp de golf. Què feim?, deim al director del parc
que és un tendenciós apriorístic i ens quedam tan amples?
Posam a la llei que aquest informe que tenc a la mà no existeix
i ens quedam tan amples? 

També deuen ser personatges tendenciosos i amb
raonaments apriorístics tots els tècnics que ha apuntat el
conseller que proposaren l’ampliació del parc el 2003;
l’ampliació del parc del 2003 compta amb tots els informes
tècnics. Per cert, el director d’aleshores no era l’actual, i també
defensava l’ampliació del parc. Com els que han bastit el PORN
en tramitació. Tots aquests tècnics són tendenciosos
apriorístics? En canvi el PP quan va anulAlar, quan va ficar dins
un calaix, que no anulAlar, el PORN del 2003, quins informes
mediambientals va cercar? Cap, només es basa en un informe
jurídic, per cert en termes formals que, com s’ha dit, només era
retrotreure i continuar; no es va continuar, expliquin-m’ho. 

Però parlem també dels informes jurídics. O no és cert que
quan la Comissió Insular d’Urbanisme de Mallorca dóna
l’interès general adverteix que no es pot donar llicència perquè
ja és ilAlegal la llicència perquè està afectat per la directriu
d’ordenació del territori? Ho diu el mateix acord de la Comissió
Insular d’Urbanisme, i talment ho escriu el tècnic urbanístic de
l’Ajuntament de Muro quan informa de la llicència, diu que la
llicència és ilAlegal. Com ho diu, després ho demanen al Govern
de les Illes Balears; aquest govern, com ha apuntat el Sr.
Cardona, que faci un informe sobre si és legal. El servei
d’assessorament local fa un informe jurídic que diu “no, la
llicència és ilAlegal, s’ha de denegar”. L’Ajuntament de Muro

l’atorga. Tots els informes sectorials són favorables, diu la llei!
La proposició de llei fins i tot afirma que la junta rectora del
Parc Natural de S’Albufera de Mallorca n’és favorable. Fals. El
darrer acord, el darrer pronunciament de la junta rectora del parc
s’ha pronunciat en contra d’aquest camp de golf. Ara, si
aprovam aquesta llei el butlletí oficial dirà que tots els informes
eren favorables i el de la junta també, per endavant. Idò no,
senyores i senyors diputats, els informes hi són. La flora i la
fauna hi són. Si les volen sacrificar ho diguin obertament, però
no s’inventin la realitat. 

Ja els dic ara que hi ha autoritats ambientals que ho evitaran.
Evidentment mourem tot allò que calgui per intentar preservar
aquests valors ambientals. Ho farem des de la seguretat jurídica
que emana tant de la Constitució, ja que n’han parlat, com de la
normativa; efectivament totes les autoritats ambientals
internacionals, començant pel Govern espanyol però també de
la Unió Europea, totes les autoritats internacionals a les quals
els nacionalistes reconeixem, naturalment, autoritat en la
matèria mediambiental, i per molts d’anys i per ventura que n’hi
hagi, d’autoritats mundials, per preservar la biodiversitat, i
nosaltres mourem tot el que estigui al nostre abast per evitar
aquest disbarat.

Però la grosseria d’aquesta proposta jo crec que és que no té
límits. Gosa afirmar que la proposta va en pro de la
sostenibilitat. Diu que el camp de golf contribuirà a la
preservació i potenciació dels valors naturals. Això quasi s’ho
haguessin pogut estalviar, Sr. Juan Cardona, perquè amb tota la
gent dient tot el contrari com a mínim estalviar-s’ho, no? De
quins?, jo què sé, de la gespa? Diu fins i tot, no s’ho perdin, que
suposarà noves fonts d’investigació i de treball tècnic i científic,
de treball tècnic i científic!, un camp de golf. Però senyores i
senyors diputats del PP, vostès han vengut aquí per riure’s de la
resta dels mortals, vostès han vengut aquí per riure’s de la resta
dels mortals, amb aquesta llei! Retirin aquesta infàmia i evitin-
nos a tots plegats un ridícul monumental. 

El que ens cal és preservar la nostra biodiversitat fins al punt
de fer-ne bandera de la promoció turística. Deia el Sr. Cardona
que havíem de fer bandera dels camps de golf, o que fèiem
bandera dels camps de golf; del que feim bandera és d’un país
que estima el seu patrimoni natural, que el posa en valor, que
l’aprecia i que el vol transmetre als seus visitants, i no
transmetre que vendríem els nostres espais protegits per un plat
de golf.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda.
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(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, mirin,
francament absurda resulta aqueixa escenificació del Grup
Popular avui en aquest plenari. Jo he de dir que cridar molt, com
fan alguns portaveu del Grup Popular, no per això els dóna més
raó en allò que exposen, i en el punt anterior...

(Remor de veus)

...en el punt anterior anaven de proteccionistes, no se sap
molt bé de què però de proteccionistes, i ara tot el contrari, ara
passam a l’altra versió, a la d’impulsors d’un negoci particular,
a més a més a un espai amb valors ambientals. Les dues cares
veim avui.

Abans hem pogut sentir el portaveu del Grup Popular parlar
d’incongruència. Quasi m’ha dat la sensació que es pretenia fer
creure a la societat que el Grup Popular i el Partit Popular són
els reals impulsors de la protecció territorial en aquesta
comunitat autònoma. Ja és fort, però és el que volien intentar
donar a entendre, i fins i tot s’ha dit que alguns sectors s’havien
protegit quasi gràcies al Partit Popular. Jo preguntaria..., que
alguns diputats del Partit Popular es preguntassin uns als altres,
alguns diputats què pensen i què pensaven en el seu moment de
la protecció de Benirràs, a Eivissa, per exemple; o on va quedar
aquest esperit proteccionista en determinats moments, com en
aquell, per exemple, que el seu grup i el seu partit governant va
decidir desprotegir parcs naturals, com el Parc de Llevant a
Mallorca o com el Parc de Cala d’Hort a Eivissa. Ara en
aqueixa proposta, senyores i senyors diputats, realment surt el
vertader Partit Popular; abans era un engany, abans intentaven
fer creure allò que no són, ara sí mostren la seva cara, en aquests
moments i amb aqueixa proposta. 

Però passarem a analitzar algunes -des del meu punt de
vista, des del nostre punt de vista- incongruències de l’argument
utilitzat pel Sr. Juan Cardona. Miri, cridanera ha estat la
referència, i crec que bastant equivocada, quan parlava de lleis
per negocis particulars, i vostè ha fet referència a algun negoci
que s’ha legalitzat recentment per decret i que legalitzava..., i es
referia segurament a alguna planta embotelladora que sabem
que sí s’ha legalitzat. Però miri, demagògia pura, Sr. Juan
Cardona, demagògia pura! Les fonts d’aigua surten allà on
surten, no es construeixen allà on vol l’empresari, i a més a més,
no sé si vostè ho sap però ho hauria de saber, estan obligades les
fàbriques embotelladores a estar en aquell punt on es troba la
font, per una simple qüestió d’higiene i de compliment de
normativa. Per tant no vagi vostè per aquest camí perquè va pel
camí equivocat.

Un altre argument que s’ha utilitzat, Sr. Juan Cardona,
bastant inconsistent, si m’ho permet, i demagògic també, és
l’alternativa turística. De quina alternativa parlam?, d’aquests
23 camps que ja hi ha a Mallorca?, 23 camps de golf. Supòs que
vostè haurà sentit majoristes de viatges, no un, més d’un, que en
determinades fires turístiques han dit que ja hi ha prou camps de
golf a Mallorca; no demanen més camps de golf; és més, és
més, no sé si ho sap, però els 23 que hi ha tenen una baixa

ocupació proporcional a aquells turistes que vénen. Per tant si
els que hi ha no cobreixen l’oferta que tenen, per què en volen
més?, quina necessitat tenen? Miri, i a més fa referència a
Eivissa, només un; a Menorca, només un. Què vol, que en
facem 22 a Eivissa i 22 a Menorca per fer la competència a
Mallorca? No sigui absurd!, no siguin absurds perquè saben que
és una via que és impossible, a més d’innecessària.

(Remor de veus)

Miri, però és que diu..., a més una altra fórmula, un altre
argument que s’ha utilitzat és que en aquest indret de Mallorca
fa falta un camp de golf perquè no n’hi ha. Tampoc no és així...
No, ho deia el Sr. Melià, en aquest cas. Crec que a tres o quatre
quilòmetres hi ha un camp de golf, crec que a tres o quatre
quilòmetres; si no agafarem el plànol i em dirà vostè si és així
o si no és així. Per tant necessitat d’un camp de golf per turisme,
no, senyors, no, senyors. Ara se m’havia oblidat el nom i l’he
sentit per aquí, el camp d’Alcanada crec que no està molt lluny
d’aquests tres o quatre quilòmetres, Sr. Melià.

Miri, és molt trist...

(Més remor de veus)

...és molt trist que no vulguin i que vostès no puguin
plantejar com a alternativa turística la protecció d’espais
naturals. Senyores i senyors diputats, els espais naturals no són
un obstacle per al turisme, no ho són, els espais naturals
potencien i donen valor al nostre territori, i hi va haver un temps
en què determinats turistes venien a les nostres illes per aquests
valors, precisament, no hi havia ni camps de golf, no hi havia
segons què, però venien turistes i en venien molts, també. Per
tant potser és arribada l’hora que, si com diuen els majoristes de
viatges, que, de camps de golf, ja en tenim prou, que potenciem
altres sectors i altres aspectes del nostre territori que serveixin
per potenciar aquest turisme. No anem sempre al mateix, perquè
són molt avorrits, no tenen alternatives, busquin alternatives. 

Mirin, vostès de verd en matèria ambiental està clar avui,
ens ho demostren, l’únic verd que coneixen és el dels camps de
golf, no en coneixen d’altre, no coneixen, ni els interessa
conèixer altres valors mediambientals o territorials, Sr. Juan
Cardona. Avui vostès han mostrat dues cares, la que intentava
fer creure que són proteccionistes i la d’ara. Jo els he de dir que
la que reflecteix realment la seva realitat és aquesta i no
l’anterior.

Un altre argument que s’ha utilitzat, es parla d’inversions,
d’aturar inversions, que es pretén aturar un projecte que és una
inversió i que, per tant, té beneficis en una situació de crisi
econòmica. Contradiccions, aquí també en tenim. El Grup
Popular que ha votat en contra de propostes en aquest parlament
d’inversions importantíssimes que a més són inversions
públiques, públiques, a importants inversions de milions d’euros
públiques aquí es vota en contra, però duen un projecte de llei
per potenciar una inversió d’un negoci privat. 
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Senyores i senyors diputats, em fa por aquesta proposta, em
fa por perquè tenc la sensació que tornam als temps foscos,
temps que no portaren al Partit Popular els seus millors
moments de la història. I crec que amb propostes com aquesta
no es veu aquell punt i a part que alguns intenten promocionar
i que el que hi ha és un punt i seguit, però molt seguit. I com
deia el Sr. Alorda, si tot efectivament és tan legal en la
tramitació d’aquest camp de golf, hauríem de suposar que les
decisions que ha pres aquest govern respecte d'aquest camp de
golf serien ilAlegals tal vegada, per deducció. Si és així, per què
no denuncien vostès les decisions del Govern?, però no, d'allò
que és tot tan legal, renunciam a interpretar si el que fa el
Govern és legal o no i directament es du un projecte de llei per
adaptar la normativa a aquesta realitat particular.

Sr. Cardona, ho poden vestir com creguin oportú, poden
donar-li les voltes que vulguin però això no és ni més ni manco
que prioritzar l’interès particular per davant de l’interès general.
I ja sabem que això a vostès els agrada molt, que és el que
acostumen a fer, però recordin que en algun moment no els va
donar molt bon resultat. Evidentment la nostra intenció és votar
en contra d’aquesta proposta que avui hi ha en aquest parlament,
a pesar que coneixem i sabem que s’aprovarà tal i com s’ha
anunciat, però no serà amb els vots del Grup Socialista.

Gràcies.

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Passam ara a la rèplica del Grup
Parlamentari Popular i els grups que han intervingut a favor.
Primer de tot, Sr. Cardona, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, hauran notat les
senyores i senyors diputats un cert canvi, de l’estil i del tarannà
tranquil i pausat del Sr. Conseller, passam a la vehemència
d’alguns diputats, supòs que per fer-li la feina que el Govern no
s’atreveix a fer, però hi ha una sèrie de qüestions i a mi
m’agradaria començar pel principi. 

Mirin, ens diuen que nosaltres volem presentar-nos com els
reals impulsors de la protecció del territori. El nostre
plantejament és molt senzill, ningú no té la propietat de la
defensa del territori, ni vostès ni ningú. Ningú no és amo de
defensar el territori, ningú, això és feina de tots. I vostès no són
més que els altres, tampoc són menys, però no són més que els
altres. I a més estam acostumats que el que diuen vostès sobre
medi ambient és llei de Déu i el que s’atreveix a dur la
contrària, ... El Sr. Alorda ha dit “heretgia, infàmia i grosseria”
i per què?, per què no pensam com vostès?, per què vostès són
els únics que poden parlar de medi ambient, són els únics que
poden protegir?, però de què estam parlant? Diuen que nosaltres
volem defensar només les empreses privades i que feim una llei
per defensar l’empresa privada. Escoltin, han de donar els noms
de les tres empreses que vostès, per reial decret, per un decret
llei, i sense permetre que es discutís legalitzen altres empreses?
Jo li puc donar el càrrec d’un dels gerents, havia estat alt càrrec
del primer govern del pacte, vostès posin el nom...

(Remor de veus)

Volen que tot el temps ens tirem coses al cap uns als altres?
Jo crec que aquí és on vostès s’equivoquen. Vostès defensin el
que vulguin, però necessiten dir el que estan dient.

Inversions filantròpiques. Quan es parla del foment de
l’economia, Sr. Alorda, es parla que les empreses tenguin
beneficis i s’està parlant de defensar empreses. Vostès ho han
fet amb el Decret llei 1/2009, disposició addicional novena, allà
on legalitzen, saltant-se i modificant les condicions dels ANEI
a Mallorca, tres empreses. És que és curiós, és a dir, nosaltres
duim una proposició de llei, i s’enfaden i ens diuen que és una
vergonya, una grosseria i una infàmia; però almanco la nostra
proposta pot ser discutida aquí, vostès podran presentar les
esmenes que vulguin i si tenen més vots guanyaran i es
modificarà la llei. Vostès ho fan per decret, sense que es pugui
discutir la qüestió, sense poder discutir el tema. Vostès
modifiquen la LEN per decret llei. Vostès han modificat la LEN
per decret llei, sent vostè, Sr. Vicens, conseller de Medi
Ambient...

(Aldarull a la sala)

I això és així! Per tant, ara parlar de sumari de l’acusació,
ara venir aquí a declarar-nos heretges i a anatematitzar-nos,
senzillament perquè hem presentat una proposta, bé, és el seu
estil, és veritat. Ens critiquen que nosaltres no volem inversions,
que anam en contra de les inversions públiques. Sí, sí, es
refereix vostè a Sa Coma, Sr. Boned, quan diu que anam en
contra de les inversions públiques, se’n recorda del que varen
dir del decret? Han de modificar la LEN per fer les inversions
públiques per decret?, no podem fer un projecte normal com es
fa per tot?, no. En lloc de parlar del que ens interessa, que és
aquesta qüestió, el camp de golf de Son Bosc, hem d’anar pels
costats. Aquesta és la seva postura. A vostès els passa una cosa,
sobretot al PSM, vostès perden els plets, no hi ha hagut ni una
sola sentència que hagin guanyat, han posat recursos demanant
la suspensió provisionalíssima, l’han perduda, suspensió
ordinària, l’han perduda. I ara com que ja no saben què han de
fer, agafen i modifiquen, són al poder i l’utilitzen per poder fer
la seva lluita d’interès. Això és el que està passant aquí, en
aquest moment vostès manifesten un odi visceral al turisme, a
qualsevol tipus d’inversió. Fan i posen una normativa per poder
fer inversions, vénen a tot déu que es volen fer inversions, però
després a l’hora de la veritat ni una. I aquest és el problema. 

Diuen que s’ha de protegir això, molt bé, d'acord, aleshores
per què al president li fan dir dia 27 de gener que tot era
correcte i que no s’havia de suspendre res? Què ha passat
perquè això canviï? Els ho torn a preguntar, és que no ho han
dit, si és veritat que s’ha de protegir i que tot el que s’ha fet
durant aquests dotze anys està mal fet i que totes les llicències,
que fins i tot vostès han participat per donar-les, estan malament
per què durant aquests dotze anys s’ha seguit aquest tràmit?, per
què s’ha tramitat aquest expedient?, vostès hi han intervingut,
vostès han fet plans, vostès han fet autoritzacions; per què ho
fan?, per què han donat les llicències?, per què el consell
insular...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Cardona, ha d’acabar.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Acab tot d’una. Per què el Consell Insular de Mallorca ha
declarat l’interès general? Per què el president del Govern ha dit
que era tot correcte? Per què cobren el 10% de l’aprofitament
mig? Si està protegit per què -insistesc- donen vostès llicència?
Vostès volen donar lliçons, vostès que modifiquen la llei,
modifiquen la LEN per decret llei i nosaltres proposam lleis que
es puguin discutir en aquest parlament. Aquesta és la diferència.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cardona. Per part del Grup Mixt, el Sr. Melià.
No, li correspon a vostè la rèplica en el torn en contra.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Molt
breument, de fet crec que tots els arguments estan damunt la
taula, cadascú ha expressat els seus i només podem reincidir i
insistir en el que ja s’ha exposat. Bé, nosaltres partim de la base
que aquest camp de golf, que ja he dit que és un camp de golf
sense oferta complementària, lògicament no és en absolut
urbanitzar uns terrenys protegits, estam parlant d’una llei
singular. Vostès mateixos ho diuen, és una llei singular, és un
PORN singular i n’hem parlat abans. Per tant, realment no
estam parlant de model, si parlàssim de model hauríem d’anar
a un altre debat que en teoria estava en el pacte de
governabilitat, però que almanco fins aquest moment de
legislatura no s’ha produït, que era el debat del Pla sectorial de
camps de golf, un debat que no s’ha produït i on realment
tendria sentit parlar de model i on realment d’analitzar si hi ha
massa o massa pocs camps de golf a Mallorca o en el cas que
ens ocuparia en aquest pla director sectorial.

M’ha sorprès, Sr. Boned, li he de dir la veritat, m'ha sorprès
que ens digui que cerquem alternatives. Jo crec que està bé que
l’oposició cerqui alternatives i faci propostes, està molt bé i
nosaltres la veritat és que ho intentam fer. Però realment qui ha
de donar alternatives a la crisi econòmica és el Govern i els
partits que donen suport al Govern. Nosaltres ens hi hem
d’esforçar i hem de donar la nostra versió, però vostès sobretot
han de donar alternatives i no frenar les iniciatives i les
inversions. I aquest és el debat de fons que hi ha en aquesta
proposició de llei. En el pacte de governabilitat també es deia
que el que no es considerava oportú són els camps de golf amb
oferta complementària. No es deia que no fossin oportuns els
camps de golf sense oferta complementària, que és el camp de
golf que ens interessa i que estam debatent en aquest moment.

I realment no deixa de ser sorprenent que vostès ens diguin
que és el lloc amb major biodiversitat de Mallorca, etc., i fins
ara no ens n’havíem temut. I l’any 88 quan es va fer la
declaració de Parc Natural de l’Albufera, què passava? I tots els
anys posteriors? I el primer pla es va fer una vegada iniciada la
tramitació del camp de golf, perquè vostès s’aferren que el 2003
s’havia fet una ampliació, però l’ampliació ja es va fer quan
estava en tramitació el camp de golf i quan ja es varen
posicionar en contra. El calendari és molt important. No va bé
primer la protecció ambiental i després la iniciativa. Primer és
la iniciativa i després tota l’artilleria per intentar anar en contra
d’aquesta inversió. Jo crec que això és molt demostratiu i molt
acreditatiu de la pretensió real que hi ha en aquest PORN. Per
això nosaltres consideram que hem de donar suport a aquesta
proposició de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Contrarèpliques dels grups que hagin
intervingut en contra. Sr. Alorda, té la paraula per un temps de
cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc excusar si
l’abundància de cor dóna massa vehemència a la intervenció,
però en tot cas surt perquè el que estam duent avui aquí és
realment un tema greu. Nosaltres no volem l’exclusiva de cap
protecció, els animam que s’hi sumin, basta que retirin aquesta
proposició de llei i tenen els beures pagats. És a dir, volem que
se sumin a la protecció, volem que s'hi sumin, ara si no ho fan
deim una altra cosa.

El PP du una proposta de llei que vol que publiquem en els
butlletins oficials que hem de votar això per sostreure el debat
de la protecció de Son Bosc d’un debat tendenciós i apriorístic.
Ho posen a un document d’una llei i ens acusen de ser
ilAluminats..., no sé exactament com ho deia el Sr. Cardona. Jo
crec que això és insultant per a tota la gent que s’ha mogut a
favor de la protecció. Si això és tolerància, la veritat és que en
dóna poca mostra.

Del benefici econòmic, si farem mesures. Farem totes les
que podrem, nosaltres volem el màxim benefici per al país i
volem que tothom visqui bé i que en treguin tots els avantatges
possibles de damunt els espais naturals. I modificam la LEN per
protegir, sí senyor! I per racionalitzar-la...

(Rialles)

A vostès no els agrada la modificació de la LEN? Jo record
molt bé les que han fet vostès, les record totes. Per tant, quan
vulgui les pot comparar, amb tots els criteris que vostè vulgui.
Vostè m’acusa que quan tenim el poder volem fer parcs
naturals, aprofitam el poder per protegir. “Vostès quan han
arribat al poder, han protegit”. Com a mínim m’acusen de coses
distintes que a vostè, m'acusen de coses distintes que a vostè, jo
aquesta acusació la duré amb molt d’orgull durant tots els anys
que vostè vulgui. Em pot acusar que quan arrib al poder intent
que hi hagi espais naturals. Pot acusar el nostre grup que ho
acceptarà.
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Des de molt enrere, Sr. Melià. Vostè crec que no ha estudiat
molt bé com va anar el 88, no se’n recorda de com va anar el
parc natural, quan hi havia tots els territoris de l’Oberta, quan la
primera delimitació del 88 de P. J. Morey no agafava la
urbanització, que després sí es fa una urbanització i del que
demanava el nostre grup no ho deu recordar. No deu recordar
que l’únic govern de les Illes Balears progressista va començar
l’any 99 i vàrem posar que l’ampliaríem, i ho férem dins la
legislatura. Sr. Melià! Sr. Melià!, a cadascú el que és, i tenia tots
els informes favorables, tothom va dir que sí, i vàrem obrir el
cor perquè des dels anys 80 amb aquella gran mesura perquè
vàrem aconseguir el parc natural, de petites dimensions, però
com a mínim l’ampliàrem dins el camí, però havia quedat coix
des del principi, evidentment. Però ara vostè diu que hem
inventat aquesta reivindicació de l’Albufera. Vagi a partir dels
anys 70, estudiï el que s’ha dit de l’Albufera i de la delimitació
que hi ha hagut de s’Albufera. 

Em diu fins i tot del Sr. Antich que deia si li agradava o no,
o si valia la pena o no. Unió Mallorquina de Muro l’any 2006 va
votar en contra del camp de golf per acceptar l’Albufera, el seu
grup municipal. Què diu el Sr. Grimalt?: “la ubicación del
camp de golf en Son Bosc es poco oportuna”. I què diu a la
televisió a la Sra. Neus Albis “és que ja venia i no podíem fer
res”, s’autoexcusa i diu: “jo som un home disciplinat del meu
partit. No científics, el meu partit diu que s’ha d’aprovar i jo
l’he aprovat, però realment no és el millor lloc”. Això és el que
diu el Sr. Grimalt.

Què diu el Sr. Font, un altre valor d’autoritat, quan presenta
el Pla d’espècies com a conseller? Reconeix els perills que el
camp de golf dóna a la colònia d’abellarols, la qual cosa
l’honora i diu “si l’abellarol desapareix, el culpable serà el
consell -el culpable- per haver atorgat els permisos per construir
el camp de golf. En cap cas no serà culpa nostra”. "Culpa
nostra" és la Conselleria de Medi Ambient, "culpa seva" serà si
vota avui aquesta llei. Sap què diuen els científics sobre
l’abellarol, ja que és el que més els ha preocupat, l'abellarol,
n'estic content, n'estic content; diu: “Si el camp de golf es fa, es
perdrà l’espècie al parc, -es refereix a l’abellarol- i el seu àmbit
més immediat”. No només això, puc xerrar del que vulguin, el
falcó, com vol que vagin els falcons quan fan un dels
espectacles més importants d’aus de presa de tota Europa, ho
diuen també els científics, jo hi he anat, jo hi he anat, val la pena
que hi vagin si els emociona tot això, tot l’espectacle damunt
Son Bosc.

Però qui és que diu que Son Bosc té interès natural? La guia
del parc natural, hi ha un senyor, el coneixeran, té un restaurant
per allà i ho coneix i diu "anau a passejar per l’Albufera i tota
la zona val la pena, un dels itineraris, Son Bosc, perquè al final
del camí hi ha tota una riquesa que val la pena visitar". 

I ara hi haurà un camp de golf? El camp de golf serà la visita
paisatgística que vostès ens proposen? De totes maneres crec
que no val la pena, jo crec que aquesta seguretat jurídica de tots
els que se n’han rigut dels informes negatius que hi ha hagut en
tot moment contra aquest camp de golf a la Conselleria de Medi
Ambient, des de totes les institucions externes, des de
l’Ajuntament de Muro, des del consell, per cert no hem perdut
cap sentència, el PSM no ha perdut cap sentència ni una, ha
perdut mesures cautelars, però a la sentència encara hi som...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, haurà d'anar acabant.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Però m’estim més anar al bessó polític perquè efectivament
he d’acabar. Son Bosc funciona com a metonímia de Mallorca,
posar setge a les orquídies és una salvatjada, vostès em
perdonaran la paradoxa, i mostra en què volen convertir alguns
l’illa, a què donam valor i a què no donam valor com a
comunitat. Crec que és un despropòsit intentar actuar damunt
uns terrenys que el mateix govern i tots els tècnics de la
comunitat científica ens diuen que han de ser salvats. Cal pensar
globalment i actuar localment. És incongruent plorar per
l’Amazònia, dir que ploram per l’Amazònia damunt les
excavadores de Son Bosc. Per tant, per tant crec que això és el
que es valorarà.

S’ha parlat de turisme, i acab amb això ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda, ha d’anar acabant.

(Remor de veus)

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No ens facin fer més el ridícul, que aquesta legislatura ja
n’hem tengut prou.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Aldarull i petita cridòria a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Melià, quan em referia a
alternatives, pot ser no ens hem entès, simplement és que estic
convençut que no és un camp de golf més a Mallorca, repeteix
que n’hi ha 23, no és l’única alternativa a la situació de crisi
econòmica i turística; quan dic que se n’han de cercar i que se’n
poden cercar d’altres és així. A més, no som jo qui ho diu, no és
Joan Boned qui ho diu, és que, a més, la innecessarietat d’aquest
nou camp de golf l’han dita i l’han proclamada majoristes de
viatges, i no crec que es faci gaire favor o cap favor a
determinats empresaris hotelers amb nous camps de golf quan
la resta no estan ocupats com es podrien ocupar.
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I una altra qüestió, és que de vegades, jo no sé si perdem el
referent de l’espai físic, Mallorca no té una superfície tan
extensa com perquè sigui un problema per a qualsevol turista
que vengui expressament a jugar a golf a Mallorca per poder-se
desplaçar amb molta facilitat a qualsevol dels 23 camps de golf
que hi ha, repeteix, i n’hi algun que no està gaire allunyat.
Aquesta era la interpretació de les alternatives, Sr. Melià.

Sr. Juan Cardona, miri, quan vostè pregunta sobre llicències,
tramitacions, segurament al seu entorn té gent que li pot donar
l’explicació bastant millor que el Grup Socialista, segurament,
Sr. Juan, i aleshores no vagi tan lluny, pregunti al seu voltant,
que segurament trobarà les explicacions i les respostes
oportunes.

Miri, em diu inversions, i parla de Sa Coma, sí,
efectivament, jo em referia a Sa Coma, Sa Coma, S’Enclusa a
Menorca i altres que es poden derivar de mesures aprovades per
decret en aquest mateix ple i que vostès no hi estaven gaire
d’acord. Miri, sap quin és el problema que tenen vostès amb Sa
Coma? Si jo ho sé que vostès moltes coses que estan
programades per fer a Sa Coma no tenen més remei que estar-hi
d’acord, però vostès només tenen un problema i és que les volen
fer vostès, no els va bé que les facin els altres, no els va bé que
les faci un govern que no sigui del Partit Popular, i aquest és el
problema. I per això vostès vénen aquí i malgrat que és bo per
a l’economia, és bo perquè a més són inversions públiques
d’interès supramunicipal, és a dir, per a tots els habitants de
l’illa, i vénen i voten en contra, només per seguir el seu criteri
polític, perquè creuen que així obtindran qualque vot més.

I miri, no vagi pel camí dels noms i llinatges d’això, és que
no ..., ja li he dit abans per què no hi havia d’anar, però és que
a més hi ha altres que no hi hauria d’anar, vostè coneix
perfectament mesures aprovades en aquest Parlament que sí
tenien nom i llinatge, perquè les ha votat vostè a favor també,
mesures que tenien nom i llinatge, i vostè sap perfectament els
interessos d’alguns membres del seu propi partit, algun
d’aquests fins i tot regidor a qualque ajuntament, amb interessos
particulars a alguns dels punts protegits per aquest Govern. Sr.
Juan Cardona, s’ho faci mirar també, pensi en el que té vostè
devora, no només en el que té davant, miri també al seu redol,
que segurament hi trobarà defectes també.

I jo tenc una cosa clara, Sr. Juan Cardona, avui el que sí s’ha
demostrat són dues maneres molt diferents d’entendre la
protecció territorial, ho he dit abans a la intervenció a algun dels
dos punts, està clar que una és la seva, que depèn només i va
directament vinculada a interessos particulars i de propietaris,
i més d’alguns propietaris, perquè tampoc no és de tots, perquè
si no ja seria interès general, i la nostra manera d’entendre la
protecció territorial, que sí va directament vinculada a l’interès
general. I aquesta és la diferència, vostès legislen, vostès
gestionen i vostès fan política en funció d’interessos particulars,
aquest Grup Socialista i aquest Govern no fa això, ho fa en
funció d’interessos generals, i això és el que els fa mal.

Gràcies.

(Remor de veus i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Correspon ara la intervenció de grups
que no hagin intervingut i per tant la Sra. Suárez del Grup Mixt
té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hi ha hagut un petit malentès i
nosaltres volíem intervenir en el torn en contra d’aquesta
proposició de llei, però ho fem en aquests moments perquè
volem que quedi constància de quina és la posició d’Eivissa pel
Canvi. Per tant, intentarem ser breus, perquè tots tenim ganes
que acabi aquest debat.

Bé, certament Sr. Cardona, en llegir la proposició de llei que
avui ens presenta el Grup Parlamentari Popular li hem de dir
que no sé si vàrem trobar més rellevant allò que deia o allò que
ometia, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Suárez, li voldria recordar que és a un torn de fixació de
posició, per tant no pot fer una intervenció en contra sinó que ha
de fixar la posició del seu grup.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, bé. Bé, gràcies, Sra. Presidenta, intentarem per tant fixar
la posició del nostre grup, una posició que evidentment és una
posició en contra, una posició que té a veure amb el que
consideram és una proposició de llei que intenta fer un camp de
golf a una zona que, com s’ha demostrat aquí, com s’ha
comentat aquí, científicament és reconeguda com a una zona de
gran biodiversitat, que no ho diem nosaltres, que ho diu tota la
comunitat científica, i el nostre vot, per tant, serà vot en contra
i sobretot li donaré dues raons de fons.

Hi ha raons de tipus jurídic per votar en contra d’aquesta
proposició, perquè entenem que la declaració d’interès
autonòmic que vostès pretenen és una competència executiva,
que correspon al Govern de les Illes Balears, i no una
competència legislativa. Però sobretot per raons de sentit comú,
perquè nosaltres, des d’Eivissa pel Canvi, entenem que l’interès
autonòmic és l’interès de preservar la riquesa floral i faunística
de Son Bosc, és la conservació d’un espai únic per la seva
biodiversitat, és la potenciació del nostre patrimoni natural que,
a més de tenir una vàlua indiscutible en si mateix, pot aportar
valor afegit al nostre producte turístic.



4334 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 94 / 13 d'abril del 2010 

 

I diré alguna cosa més, el Sr. Cardona deia que nosaltres
pensàvem que som més que vostès, jo no ho penso, simplement
penso que som diferents.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Per tant, una vegada acabat aquest
debat, ...

Sr. Cardona?

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sra. Presidenta, li deman la paraula per contestar a la
senyora diputada del Grup Mixt, perquè, fent ús del reglament,
l’ha fet d’una manera li diré que poc coherent; és a dir, el Grup
Mixt, si volen intervenir els diferents membres tenen un temps
els dos, cadascú ha esgotat el seu temps, i ara, a un torn de
fixació de posicions el que volia justificar és el torn en contra.

Em pareix que seria lògic que almenys li pogués contestar,
encara que només fos per cortesia parlamentària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Cardona, tendria un temps de dos minuts per fer la seva...

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo li vull dir, Sra. Suárez,
miri, jo no dic que siguem diferents, a mi em basta, vostès van
per davant i per damunt sempre de la resta i al que el troben bé
el fonyen. I és més, si se n’adonen i han escoltat avui les
intervencions, fonyar vol dir pisar, no, perquè veig que hi ha
algunes cares sorpreses, a més, si se n’adona a la intervenció,
fins i tot es permeten donar lliçons a la resta, no faci això, no es
fiqui aquí. No, miri, nosaltres no volem legalitzar res, nosaltres
volem proposar que una inversió determinada sigui d’interès
autonòmic, i res més, respectant totes i cadascuna de les
condicions, de les limitacions i de les prescripcions que posen
tots i cadascun dels informes que s’han donat, positius, i que són
els definitius que hi ha sobre aquesta qüestió. I això és tot, Sra.
Diputada.

Em pareix molt bé que vostè no vulgui votar a favor, però no
em digui que jurídicament no se sosté o no em digui que no
sigui de sentit comú.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara sí, acabat el debat, passaríem a la votació de la
proposició de llei que ha estat debatuda, per tant passam a votar
i votam.

Resultat de la votació: sí, 31; no, 26.

Per tant, aquesta cambra pren en consideració la proposició
de llei que ha estat debatuda.

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

(Alguns aplaudiments i aldarull)
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