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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió 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. 1699/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retards dels pagaments de la prestació de
dependència.

La primera pregunta RGE núm. 1699/10 és relativa a
retardaments dels pagaments de la prestació de dependència. La
formula el diputat Sr. Antoni Serra i Torres del Grup
Parlamentari Popular. Sr. Serra, té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Recentment vàrem viure un fet insòlit a la nostra comunitat
autònoma, el Govern de les Illes Balears feia una roda de
premsa per anunciar molt específicament que incompliria una
llei, una llei que és la Llei de dependència que reconeix entre
d’altres coses unes prestacions determinades i en tot cas quan
aquestes prestacions no es paguen, com a mínim el pagament
d’uns retardaments. El Govern de les Illes Balears fa una roda
de premsa pública, notòria, amb presència de tots els mitjans per
anunciar que no pagaria els retardaments a partir d’aquest
moment i que en tot cas es faria càrrec d’aquelles quotes
corresponents a les prestacions de manera concreta i a partir
d’uns terminis determinats, fet que desgraciadament no passa
amb la celeritat que tots desitjaríem i que posa en una situació
realment complicada aquelles persones que més ho han de
menester.

La nostra pregunta d’avui és per a la consellera d’Afers
Socials, si és tan amable, entre altres coses, que ens expliqui
quina transcendència té aquesta mesura específica per a aquelles
persones que veuen que no es compleix la llei i que avui per
avui tenen una baixa credibilitat d’aquella llei que és la Llei de
dependència amb la qual tots hi tenim grans esperances posades.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. 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
vàrem comunicar en roda de premsa i vàrem comunicar a cada
un dels afectats que el Govern de les Illes Balears, en funció de
la situació econòmica, prenia la decisió de dividir o de
diferenciar el pagament de les mensualitats de les ajudes
econòmiques familiars per temes de dependència i els
retardaments. Això no és una situació diguem ni alAlegal ni
ilAlegal, teníem informes jurídics que ho avalaven que es podia
realitzar i per tant estava dins allò que eren les possibilitats reals
de poder-ho fer. Això no significa que en cap moment aquestes
persones no cobraran el retardament sinó que primer cobraran
la mensualitat i posteriorment cobraran el retardament.

Gràcies.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 96 / 27 d'abril del 2010 4379

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, la pregunta era una
altra i li he citat específicament al principi; li demanava
l’impacte que té això sobre el conjunt de persones que avui per
avui tenen aquest dret com a mínim menysvalorat, que no es va
complir la seva expectativa de rebre totes aquelles prestacions
que li pertoquen. Ja és rar que vostè no hagi esmentat que si
altres comunitats fan o no fan, no sé si espera per al segon
termini aquests arguments que sol utilitzar vostè a les seves
compareixences parlamentàries, però en tot cas es constaten
quatre coses que sense cap dubte donen molt a explicar d’un
titular que deia un familiar d’una usuària a un mitjà de
comunicació, i el titular del seu article d’opinió era: “el timo de
la dependencia”. I aquesta és la sensació que ens queda al final
per diversos motius: el primer, perquè el fet de què vostès es
plantin a una roda de premsa i facin aquest anunci històric,  com
a mínim, ens deixa un poc perplexos i ens dóna a entendre que
hi ha retardaments, fet que vostè en aquesta mateixa cambra ha
dit que no hi havia molts de casos i que en tot cas es constata
que efectivament existeixen, si es deixen de pagar no serà altra
cosa que pel fet que existeixen.

Per altra banda, s’omplen la boca de generar drets
subjectius, drets subjectius que al final no es compleixen. Sra.
Consellera, ens prometen moltes coses que desgraciadament per
a aquells que més ho han de menester no es compleixen. Per
altra banda, no ens aclareix aquesta pregunta específica, a
quantes persones afecta? És molt d’interès de tots els presents
i del que els parla molt particularment saber detalls d’aquesta
qüestió que esper que ens digui en la seva següent resposta. Per
altra banda, també ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

...una certa voluntat de dir excuses, excuses que no donen
solucions a aquells que més ho han de menester i molt
particularment a les persones dependents.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, té la paraula.

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

Gràcies. Miri, Sr. Serra, efectivament l’he informat que un
informe jurídic ens deia que estàvem dins la legalitat de poder-
ho realitzar. La possibilitat de prendre aquesta mesura ha fet que
en lloc de cobrar aquest any al voltant de 2.000 persones la
cobrassin 4.500 persones. Efectivament no hem fet cap
encobriment, com vostè diu ho hem explicat en roda de premsa,
s’ha enviat una carta, se’ls reconeix el dret del retardament a
través d’una resolució específica com se’ls reconeix el dret al
retardament, es rep a cada una de les persones que ho solAliciten,
més informació a través del director general o en una entrevista
directament amb la consellera, se’ls explica i, miri per on, ho
entenen, i em fan una pregunta també, Sr. Serra, em fan una
pregunta, però, Sra. Consellera, ... vostè es refereix no és a un
article, sinó a una carta que va fer una persona.

Efectivament, no totes les accions polítiques satisfan a
tothom, quantes persones beneficiàries? Més de 4.000 persones
aquest any gràcies a aquesta mesura es veuran beneficiades,
però jo li dic, Sr. Serra, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra.

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

...és que, Sr. Serra, la pregunta que vostè em formula per
escrit no té res a veure amb la seva exposició, perquè vostè em
diu, quantes persones deixaran de cobrar el retardament del
pagament de prestació de dependència? Cap ni una, si és
aquesta la pregunta, cap ni una, però jo li dic que nosaltres
rebem a cada una de les persones que ens ho solAlicita i ens
demana informació, i ens fan altres preguntes que vostè no es fa
i ens diuen, per exemple la darrera persona que vaig rebre, però,
Sra. Consellera, aquest govern després del Palma Arena, del
metro, dels viatges a la Xina, sí, sí ... 

(Remors de veus a la sala)

...té doblers per pagar la dependència? Aquesta pregunta
també la fan els ciutadans i els contestam: “sí, senyora, aquest
govern paga la dependència enfront d’altres que paguen Palma
Arena”. Sí, senyor.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, gràcies.
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I.2) Pregunta RGE núm. 1700/10, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a paràmetres per determinar les
dimensions d'un edifici cercat per CAIB Patrimoni en el
mes de maig del 2009.

Passam a la segona pregunta -una mica de silenci, per favor-
relativa a paràmetres per determinar les dimensions d’un edifici
cercat per CAIB Patrimoni en el mes de maig de 2009. La
formula el diputat Sr. José María Rodríguez del Grup
Parlamentari Popular. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados. Sr.
Conseller de Hacienda, presidente de CAIB Patrimoni, el 18 de
mayo de 2009 en dos anuncios, uno éste de aquí abajo y otro en
otro medio de comunicación, puesto por CAIB Patrimonio, se
pide un local para alquilar de importantes dimensiones, de
aproximadamente 14.000 metros cuadrados de oficinas, 2.000
metros cuadrados de almacén, 100 plazas de garage, que sea
bien accesible y esté bien comunicado, entre otras referencias.
A mí lo que me interesa es saber como CAIB Patrimoni, no va
ha utilizar este local sino que es para el Govern de les Illes
Balears ha sido un instrumento eficaz para hacer el tema este,
me interesaría saber ¿quién ha realizado el estudio para saber
los metros cuadrados? Porque edificios de 14.000 metros
cuadrados hay pocos disponibles en Baleares y en Palma menos
a primeros de enero del 2010. Si ha sido un expediente montado
o ha sido un expediente hecho para la oportunidad esta. Si
efectivamente quien ha determinado los metros cuadrados que
tiene, si es que es muy curioso porque un poco más pone usted
el anuncio por palabras, o sea, un anuncio de esta dimensión lo
pone usted bajo menos que una esquela de muerto.

Por lo tanto, Sr. Conseller, usted sabrá sus razones y yo
también quiero saberlas. Quier saber, concretamente por qué
estos parámetros que usted demanda y quién ha hecho el pliego
de condiciones de este concurso.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, quan arribàrem
al Govern un dels problemes greus que trobàrem és precisament
una despesa important en lloguers, això llastra molt la despesa
corrent de les conselleries, i hi havia també una segona qüestió
important que eren els problemes d’espai de determinades
conselleries. Les conselleries varen emetre uns informes que
tenim dels seus requeriments, pràcticament si no totes bona part
d’elles ens varen remetre a CAIB Patrimoni aquests
requeriments, i a partir d’aquests requeriments, d’aquestes
necessitats d’espai per un cantó i la necessitat de reduir despesa
corrent per un altre i per tant patrimonialitzar els actius, va ser
la decisió que es va adoptar amb uns paràmetres que es varen
mantenir o que vàrem marcar des de CAIB Patrimoni en funció

d’aquestes peticions que se’ns feien d’espai des de les
conselleries.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sí, presidenta, gracias. Sr. Conseller, estoy confundido,
porque usted me habla de patrimonizar y usted lo que busca es
un local en arrendamiento. Yo no sé si esto es patrimonio o no
es patrimonio, pero la verdad es que de momento es
arrendamiento lo que usted ha hecho o lo que usted anuncia
aquí. ¿Qué tiene una opción de compra? Es verdad, pero a mí lo
que me extraña es que usted no haya optado por hacer un
edificio, comprar un edificio, porque todavía no tengo las
condiciones de compra, me ha confundido usted todavía más,
me ha dejado más sombras sobre esta contractación. Yo estoy
seguro, Sr. Conseller, que este contrato de arrendamiento suma
más que todos los que tenía la comunidad autónoma hasta
ahora, éste, estoy seguro de esto, pero lo veremos más adelante,
no se preocupe, tengo pedida su comparecencia, tengo pedidas
unas preguntas, todavía usted no me las ha enviado, dará juego,
le anuncio que este contrato dará juego.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, té la paraula.

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

A veure, Sr. Rodríguez, números a la mà, números a la mà
i no especulació, números a la mà. Aquest edifici, que és
efectivament una opció de compra precisament pels problemes
financers que té la comunitat autònoma, aquesta és la modalitat
que s’ha optat, representa un estalvi, en el cas de l’EBAP, que
és l’Escola Balear d’Administracions Públiques que s’ha
traslladat, que pagava 14 euros metre quadrat/mes, passa a pagar
7,15 euros metre quadrat/mes amb aquesta operació; i en el cas
de la Conselleria de Medi Ambient, que pagava 8,75 euros
metre quadrat per mes, passa a pagar 7,15 euros metre quadrat
per mes. Per tant, no digui que això representa una
sobredimensió dels costos, i a més una altra qüestió, es
dupliquen pràcticament els espais disponibles, en el cas de
l’EBAP de 2.200 metres quadrats a 4.200 i en el cas de Medi
Ambient de 8.200 a 9.800, Sr. Rodríguez.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 96 / 27 d'abril del 2010 4381

 

Miri, li diré una cosa molt clara, en aquests contractes de
CAIB Patrimoni no trobarà vostè clàusules estranyes ni cap
mena de redactat difícil d’entendre ni trobarà post-it marcats a
cap banda del contracte, vostè sap què són els post-it, no trobarà
això, doncs, no trobarà condicions espúries en aquests
contractes cosa que nosaltres sí hem trobat en altres.

(Aplaudiments i remors de veus a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

I.3) Pregunta RGE núm. 1687/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a autorització d'una central de generació d'energia al Parc
Bit.

Passam a la tercera pregunta. Senyors diputats i senyores
diputades, tercera pregunta RGE núm. 1687/10, és relativa a
autorització d’una central de generació d’energia al Parc Bit. La
formula el diputat Sr. Josep Melià i Ques del Grup Parlamentari
Mixt. Sr. Melià, té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Bé, ja fa estona que ha començat o en teoria hauria de ser ja una
realitat, la liberalització del sector energètic i de la producció
d’energia elèctrica. En el cas de les Illes Balears fins ara hi ha
hagut un cert monopoli en aquest servei públic i per tant és bo
que es produeixi la lliure competència amb els efectes positius
que pot tenir per als clients, per al conjunt de clients. Perquè
això sigui realment una realitat hi ha d’haver centrals de
generació d’altres empreses i no només d’una única empresa i
per això ens interessa saber com està el procés d’autorització
d’una central de generació d’energia en el Parc Bit. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Bon dia, Sra. Presidenta i tots els presents a la Sala. Sr.
Melià, nosaltres entenem que aquesta pregunta es refereix a la
central de cogeneració 2 ubicada a la parcelAla 58 del Parc Bit.
Li he de dir que l’autorització d’aquestes centrals es va produir
a principis del mes de febrer d’enguany després d’un llarg
procés administratiu. Li voldria aclarir o recalcar que la central
del Parc Bit és una central de cogeneració dissenyada per
proporcionar a partir de gas natural electricitat i calor d’una
manera més eficient que quan es generen aquests dos processos
per separat, d’aquesta manera es pretén subministrar calefacció
i refrigeració a la xarxa de (...) ja existents tant a la Universitat
com al Parc Bit que en sortiran beneficiades perquè es farà
d’una manera més neta i més eficient.

Precisament per aquestes característiques que li acab
d’apuntar s’ha de dir que la nova central entra dins allò que
s’anomena règim especial com són els parc eòlics i com són els
fotovoltaics i permet diversificar la producció d’energia
elèctrica d’una manera més eficient. Com vostès saben al
mercat elèctric prima la generació d’energia eficient alternativa,
per aquest motiu l’energia del Parc Bit no entra en competència
amb les centrals que generen amb el règim ordinari. Per tant, hi
ha aquesta diferenciació.

Pel que fa a la tramitació li he dir que efectivament ha estat
una tramitació molt llarga, de quasi un any, perquè va entrar la
seva petició en el mes d’abril de l’any passat i, com li he dit,
s’ha autoritzat en el mes de febrer d’enguany. La documentació
aportada va passar primer per informació pública durant el mes
de maig de l’any passat, després el mes de novembre vàrem
tenir la informació favorable per part de la Comissió Balear de
Medi Ambient i li he de dir que a aquest projecte s’han
presentat alAlegacions per part de dos colAlectius i són unes
alAlegacions que han estat examinades i desestimades per part
dels tècnics de la conselleria i en aquests moments, una vegada
autoritzada la posada en servei, s’han posat dos recursos
d’alçada que s’estan solucionant i que supòs que aviat haurà
acabat tota la tramitació i aquesta central serà una realitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Melià? No vol fer ús de la
paraula.

I.4) Pregunta RGE núm. 1696/10, de l'Hble. Diputada
Sra. María Luisa Morillas i Navarro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a protocol signat per a la
protecció de víctimes de violència de gènere.

Passam, idò, a la Pregunta RGE núm. 1696/10, és relativa a
protocol signat per a la protecció de víctimes de violència de
gènere. La formula la diputada Sra. María Luisa Morillas del
Grup Parlamentari Socialista. Sra. Diputada, té la paraula.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Gracias, Sra. Presidenta. Buenos días, señoras diputadas,
señores diputados. Las mujeres que sufren violencia de género
viven una doble victimización, la situación que viven y tener
que denunciar esta situación por lo que supone de tener que ir
contando los hechos vividos en diferentes equidistancias. Para
que este proceso tan doloroso para las víctimas sea lo más corto
posible es necesario un protocolo integral de atención
homogénea donde todas las instituciones implicadas actúen
coordinadas de la misma manera. Esto ha sido una demanda de
diferentes asociaciones de mujeres que luchan contra la
violencia de género en nuestra comunidad.
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Recientemente se ha firmado un protocolo interinstitucional
de detención, prevención  y atención de la violencia de género
y en caso de agresiones sexuales de las Illes Balears que
pretende mejorar la coordinación entre las diferentes
instituciones implicadas en la protección de las mujeres
víctimas de violencia machista. ¿Qué valoración hace la
consellera de Afers Socials, Promoció i Immigració de dicho
protocolo? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies de nou. Efectivament, l’únic que podem fer és una
valoració positiva especialment perquè el Consell General del
Poder Judicial va emetre un informe de legalitat favorable a
través de la ponent Sra. Marín López. Això crec que és molt
important, és dels pocs protocols que tenen aquest informe de
legalitat favorable, està signat per una àmplia representació de
la nostra comunitat autònoma: els colAlegis professionals de
Treball Social, de Psicòlegs, d’Advocats, els cossos i les forces
de seguretat de l’Estat i de les Illes Balears, l’Audiència
Provincial, els consells insulars, conselleries de Salut, Cultura
i pràcticament, pràcticament no, la totalitat dels ajuntaments,
independentment del color polític del batle.

Per tant, jo crec que podem estar orgullosos que aquest
protocol hagi estat signat per una ampla majoria de la nostra
comunitat autònoma. Efectivament, això permetrà reduir la
revictimització de les víctimes i que el primer informe o el
primer testimoni que realitzin les víctimes de violència de
gènere serveixi pràcticament fins abans del judici si aquest és
necessari. Per tant, jo crec que és positiu i podem sentir-nos tota
la comunitat autònoma orgullosos d’haver aconseguit aquest
protocol. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Morillas, vol fer ús de la
paraula? 

I.5) Pregunta RGE núm. 1697/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reunió de la comissió per valorar la
transferència del museu, l'arxiu i la biblioteca, gestionats
per la CAIB, al Consell de Menorca.

Passam, idò, a la següent pregunta que és relativa a reunió
de la comissió per valorar la transferència del museu, arxiu i
biblioteca gestionats per la CAIB al Consell de Menorca. La
formula el diputat Sr. Josep Gornés del Grup Parlamentari
Popular. Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, fa tres anys el Grup
Parlamentari Socialista va presentar una iniciativa en aquest
parlament on instava aquest govern a procedir a la transferència
de l’arxiu, de la biblioteca i del museu de Menorca al consell
insular. Fa tres anys, li ho record. A principis d’any vostè
mateix va dir que la comissió tècnica que ha de tramitar el
traspàs d’aquestes instalAlacions es reuniria en quinze dies, a
data d’avui aquesta comissió no ha estat ni convocada, així que
supòs que el conseller deu mesurar el temps en escala geològica.
Ens pot dir, Sr. Conseller, per què està paralitzat aquest procés
de transferència?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, és cert vaig dir en
quinze dies perquè així estava previst que fos, llavors les coses
es poden fer bé o es poden fer millor. Crec que després de la
intervenció que es va fer vàrem veure que hi havia unes altres
possibilitats per fer les coses millor i li ho explicaré.

El fet que encara no s’hagi reunit la comissió per valorar la
transferència, a hores d’ara, és perquè el Govern de les Illes
Balears treballa en la iniciativa de la proposta de llei de
delegació de competències al Consell de Menorca, l’objecte de
la qual no és altra que regular la delegació de les dites
competències a l’esmentat consell. Aquest document serà
sotmès a la consideració del Consell de Govern, després serà
presentat davant la Comissió Tècnica Interinsular d’acord amb
la Llei 8/2000 i posteriorment es remetrà a aquest parlament.
Serà en si de l’esmentada comissió quan es fixaran les bases per
fer totes les transferències. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Conseller, queden pocs
mesos d’aquesta legislatura i realment al meu entendre hi ha
molt poc temps per tramitar una iniciativa d’aquestes
característiques. Sap què? Crec que han renunciat a tramitar
aquesta transferència i crec que ho hauria de dir clarament: no
volen transferir aquests centres al Consell Insular de Menorca.

Per tant, Sr. Conseller, estalviem temps als polítics i no
enganem més els ciutadans. El seu govern, al meu entendre,
deixa en molt mal lloc al Grup Parlamentari Socialista que li va
encomanar a vostè directament la transferència d’aquestes
centres. Vostè té un mandat d’aquest parlament que hauria
d’haver respectat.
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Sr. Conseller, els fets donen prova que no hi ha
absolutament cap voluntat de tramitar aquests centres. Deixin
per part de contar-nos rondalles i prengui ja una postura clara,
digui si volen o no, d’una vegada, transferir aquests centres,
quan i quin calendari hi ha establert per tal de procedir a la seva
execució.

Sr. Conseller, aquest mateix parlament la setmana passada
va reconèixer amb el vot unànime de tothom, del seu grup
parlamentari també, que aquest procés de transferència està
absolutament estancat. És una evidència, no hi ha voluntat
política de tirar endavant aquesta iniciativa.

Per tant, l’instam, Sr. Conseller, que prengui les mesures
definitives per tal que tots els ciutadans i els polítics, els
diputats d’aquesta cambra sapiguem si el Govern té vertadera
voluntat de tirar endavant aquesta iniciativa. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Llinàs, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, miri, li vull dir una
cosa concreta: no renunciam a les transferències, no hi
renunciam, hi ha uns tràmits que s’han de fer, però no hi
renunciam en cap moment, per tant, si tenguéssim clar que ja ho
haguéssim de deixar de banda ho faríem, però estam convençuts
que hem de fer les transferències.

Calendaris, la setmana passada, dia 30 de març hi va haver
una darrera reunió entre el director general de Cultura i el
conseller de Menorca de Cultura i feien feina per consensuar
aquesta iniciativa. Consensuar la iniciativa perquè es pugui dur
al Consell de Govern, com li he dit, i després a la Comissió
Tècnica Interinsular. Per tant, dia 30 hi va haver encara una
darrera reunió. Hi hagut prèviament altres reunions amb el
ministeri i amb el Consell Insular de Menorca. Si això no és fer
feina..., per ventura no va amb la rapidesa en què s’haurien de
fer les coses, però si haguéssim de repassar moltes rapideses
possiblement trobaríem moltes de dificultats a l’hora de donar
responsabilitats. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llinàs.

I.6) Pregunta RGE núm. 1701/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actitud de menyspreu ca a membres de l'oposició.

Passam ara a la pregunta RGE núm. 1701/10, relativa a
actitud de menyspreu cap a membres de l’oposició. La formula
el diputat Sr. Antoni Pastor del Grup Parlamentari Popular. Sr.
Pastor, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Quasi, quasi avui podríem
retirar aquesta pregunta perquè ja sabem quina és l’actitud
d’aquest govern. Ho hem pogut veure amb la resposta de la
consellera Fina Santiago i amb la resposta del conseller
d’Hisenda, de menyspreu cap a aquesta formació política,
intentant tapar la mancança de gestió -intentant tapar la manca
de gestió- amb temes de l’anterior legislatura. No canviaran
mai, creguin-me, no canviaran mai, vostès no volen combatre la
corrupció, vostès volen utilitzar la corrupció per destruir una
formació política i el pensament important d’una part d’aquesta
societat. 

Ens sembla indignant la seva actitud i podria..., que el que
volia fer, intentar amb retalls de diaris dir-los quines són les
seves actituds, però crec que avui sobren, basta mostrar les
actituds que tenen els membre del Govern amb aquesta
oposició, però n’hi va haver una que la vull deixar molt clara:
la de la Sra. Barceló, va tractar l’anterior govern d’espoliació a
aquesta comunitat autònoma. Ens sembla molt greu, si volen
combatre la corrupció no mirin cap al passat, mirin cap al seu
govern, ens agradaria saber què en pensa, d’aquest tema, el
Govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats i senyores
diputades, estam en una realitat molt dura i aquest és un fet real
i cert, però com a portaveu del Govern i amb les declaracions
fetes, sí els he d’assenyalar que lament profundament que de les
meves declaracions dures, lligades d’una manera molt concreta
a unes declaracions de valoració entorn a un acte de mesures
cautelars d’un jutge entorn a les actuacions investigades del Sr.
Matas, expresident d’aquesta comunitat autònoma,
vertaderament lament que aquestes es puguin visualitzar com a
una actitud de menyspreu a l’oposició.

Crec que no hauríem de confondre els debats. Evidentment,
repetesc, màxim respecte a la pluralitat i al debat polític
d’aquesta cambra i a qualsevol indret, màxim respecte a totes
les persones que avui fan política, des de regidors a membres
anteriors de governs, a diputats del Govern o de l’oposició,
absolutament a tothom que, en clara vocació de servei i en els
moments que es viuen avui, tenguin clar el seu compromís de
servei públic i per tant, màxim respecte a tothom, evidentment
també als membres del Partit Popular i a la seva posició. 

Ara, crec que també hauríem de ser capaços de poder
analitzar amb tranquilAlitat suficient dins el marc del debat
parlamentari les actuacions que tant l’oposició ha de criticar del
Govern -només faltaria!- com les actuacions que el Govern ha
de poder explicar. 
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Per tant, repetim, crec que no és bo confondre i repetesc,
baix cap concepte una actitud de menyspreu a l’oposició. Li ho
ben asseguro, al contrari, màxim respecte i fins i tot agraïment
a tota la gent que avui fa política, des de qualsevol indret, des de
qualsevol posicionament polític i ideològic. Són temps difícils
i per tant, ens pertoca a tots ésser capaços trobar el camí del
necessari respecte del debat polític i també de fer front a les
actuacions que en determinats casos evidentment crec que sí
mereixien una dura declaració i valoració, repetesc, d’una
manera molt concreta, en un cas crec que vertaderament ben
especial i concret.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Barceló, li agraesc aquestes paraules profundament des de la
nostra formació política, perquè demostren que les paraules del
president de l’altre dia han tengut efecte almanco al seu partit
polític, no així als socis de Govern que avui han reiterat les
acusacions cap a aquesta formació política, però no només em
basten aquestes paraules, no només basta que vostès diguin que
volen pluralitat política, el que no és de rebut és que un membre
d’aquesta oposició, de l’anterior govern del Sr. Matas, faci una
acusació o posi en dubte una qüestió d’aquest govern com és
l’hospital de Son Espases i la reacció sigui d’amenaces,
d’amenaces que si no està callada duran els temes a Fiscalia.

Algú es creu que si hi ha un tema per dur a la Fiscalia, el Sr.
Manera ja no l’hi haurà duit? Algú s’ho creu i es pot imaginar...
i algú es pot imaginar que si hi ha alguna cosa punible de dur-ho
a Fiscalia no l’hi han duit? Li deman que no només es quedin
amb aquestes paraules i li repetesc que des de la nostra formació
política li ho agraïm, sinó que es posi en fets...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies.

EL SR. PASTOR I CABRER:

 ...i que per favor els seus membres de Govern tenguin molta
cura...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

 ...amb les seves declaracions perquè programes com els de
diumenge vespre són provocats precisament per aquesta
actitud (...) 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

...Sra. Consellera, hauria de rectificar. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Pastor.

(Alguns aplaudiments)

Si vol fer ús de la paraula, Sra. Barceló, té deu segons.

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

Gràcies, ni amenaces ni coaccions. Ni amenaces ni
coaccions. Per tant, en aquest sentit hem de ser capaços que el
debat polític es dugui a terme amb total normalitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

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

Sense una banda ni l’altra, que puguem parlar... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

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

...aquí dintre amb llibertat d’allò que creguem...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló.

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

...des del respecte, però sense coaccions tampoc per part de
ningú.

(Alguns aplaudiments)
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I.7) Pregunta RGE núm. 1693/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a programa Redtrabaj@.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la següent pregunta, relativa a Programa de
Redtrabaj@, que formula la diputada Sra. Margalida Mercadal.
Té la paraula la Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sabem, Sr. Conseller de Treball i
Formació, que la nostra comunitat autònoma amb una excelAlent
colAlaboració amb el Govern d’Espanya està essent
capdavantera a l’utilització telemàtica de l’anomenat
Redtrabaj@. 

Aquesta eina posada a disposició de treballadors i
empresaris amb un lema, que vull dir que m’agrada molt, “La
feina és a la xarxa”, suposem que deu ser d’una gran efectivitat
tant per a aquelles persones que cerquen feina com per a aquells
empresaris que pretenen contractar personal, el sistema els ajuda
en la selecció, els assessora en models i tramitació de
contractes, etc., també per a aquella gent emprenedora de la qual
ens parlava la setmana passada que pretén iniciar una etapa
d’autoocupació. 

És per aquest motiu que, vistes totes les opcions que ofereix
la Redtrabaj@, li agrairia que ens expliqués avui aquí quins
beneficis aportarà aquesta xarxa a la nostra comunitat
autònoma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Diputada, en el Pla d’ocupació de les Illes Balears ja ens vàrem
proposar com a mesura extraordinària la modernització de la
xarxa d’infraestructures del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears. Per això, com a comunitat autònoma pionera, ens
vàrem posar d’acord amb el Ministeri de Treball i Immigració
a partir l’octubre del 2009 per implementar la xarxa portal web
Redtrabaj@.

Els beneficis que aporta aquesta xarxa són beneficis..., puc
destacar els més notoris. En primer lloc, es tracta d’equiparar
l’administració en intermediació a l’ocupació a les necessitats
que té el nostre teixit productiu i al nostre mercat de treball, de
tal manera que puguem connectar perfectament empreses i
treballadors i puguem fer que estiguin accessibles, les noves
tecnologies, per fer aquesta tasca d’intermediació. Això,
sobretot respecte dels joves que estan més acostumats a la
utilització d’aquestes mesures tecnològiques.

En segon lloc, permetre a tots els ciutadans, empreses,
associacions, entitats i organismes tenir accés a tota la
informació, que a més la tenguin de manera immediata, que la
puguin utilitzar de manera autònoma, ràpida i gratuïta i que
aquesta informació s’adeqüi a les seves necessitats, i simplificar
sobretot el procés d’intermediació per part de les empreses,
perquè puguin trobar treballadors i professionals adequats a les
seves necessitats. Amb aquesta plataforma tecnològica estan
obertes totes les demandes i ofertes de treball 365 dies l’any, 24
hores al dia, amb la qual cosa es millora moltíssim l’accés a la
possibilitat d’una ocupació.

En aquest moment, totes les nostres oficines del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears utilitzen Redtrabaj@, tenim tot
un conjunt de professionals que alimenten aquesta xarxa per tal
de donar un molt bon servei a les empreses i als treballadors i
que puguin aquests amb autointermediació, aconseguir
treballadors adequats al lloc de treball i als treballadors,
ocupació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.8) Pregunta RGE núm. 1698/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a proposta del sector turístic eivissenc en relació a
l'oferta turística.

Passam a la següent pregunta, RGE núm. 1698/10, relativa
a proposta del sector turístic eivissenc en relació amb l’oferta
turística. La formula el diputat Sr. Miquel Jerez i Juan del Grup
Parlamentari Popular. Sr. Jerez, té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, la
setmana passada a la Cambra de Comerç d’Eivissa, la CAEB,
PIMEM, Federació Hotelera, Foment de Turisme varen celebrar
una roda de premsa conjunta i varen criticar la falta de resposta
dels poders públics, en aquest cas vostès, i apostaren per
desenvolupar a l’illa elements dinamitzadors de l’oferta turística
com és el turisme nàutic i el turisme de golf.

A causa de la importància de la repercussió d’aquestes
manifestacions i declaracions d’aquest sector i atès que existeix
una evident demanda relacionada amb nous atractius turístics
com aquests, ens agradaria saber, al Grup Parlamentari Popular,
quina opinió li mereix a la Sra. Consellera la proposta del sector
turístic eivissenc per tal de dinamitzar l’oferta turística?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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



4386 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 96 / 27 d'abril del 2010 

 

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

Moltes gràcies. Sr. Diputat, màxim respecte a les opinions
del sector turístic d’Eivissa i evidentment màxim respecte al
contingut competencial del Consell Insular d’Eivissa en tot el
que implica activitats lligades a la implantació de l’ordenació
del territori i l’ordenació turística. Per tant, la definició del
producte, s’ha de definir des d’aquests àmbits insulars i
evidentment respecte totalment a les opinions i als acords que
des de l’illa d’Eivissa es desenvolupin d’una manera clara per
desenvolupar els productes turístics que l’illa vol tirar endavant.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Respecte, però efectivament també
total i absoluta indefinició. Miri, Sra. Barceló, mentre vostè es
dedica a signar resolucions en què convoca ajudes per
desenvolupar el turisme de golf a l’illa d’Eivissa els empresaris
i el sector viuen preocupats i molt preocupats per la falta de
decisions d’oferta d’un producte que està en aquest moment
veritablement discriminat a l’illa. Mentre vostè subvenciona i
alimenta de manera decidida l’esport de golf per
desestacionalitzar l’illa d’Eivissa, el seu partit, el seu secretari
general, viu instalAlat en la indefinició més absoluta en relació
amb la implantació d’aquest esport.

Li faré dues mostres d’aquesta veritable indefinició. Una, les
declaracions d’aquest (...), diu el següent: “tot es...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, una mica de silenci, per favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

... pot estudiar, tot es pot estudiar, a mi el golf em planteja
molts de dubtes, però si han de fer un o dos camps de golf s’ha
de dir on i com”. Immediatament Eivissa pel Canvi el que fa és
reaccionar i diu: “esper que les declaracions del Sr. Tarrés hagin
estat un lapsus”, pocs dies després el Sr. Tarrés diu: “som
totalment contrari al golf a Eivissa”.

Per tant, Sra. Barceló, aclareixin-se entre vostès, coordinin-
se entre vostès i tenguin clar què és el que volen per a aquesta
comunitat autònoma i quin producte volen a cada illa. No es pot
ser tan indecís, s’ha de ser més clar i s’ha de ser molt més
resolutiu, això és el que li demana a vostè al sector turístic. No
li demana res més. 

Per tant, Sra. Barceló, entenc que és la seva responsabilitat
promocionar aquest tipus d’esport o aquest tipus d’oferta amb
igualtat de condicions i amb igualtat d’energia a un lloc i a un
altre.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies. Tres coses, primer, deixi rallar al sector
turístic per ell mateix, per tant, primera qüestió, el sector turístic
d’Eivissa, igual que el de Menorca, igual que el de Formentera
i el de Mallorca es poden presentar a totes les convocatòries que
la conselleria té obertes, amb tot el que són els continguts de
producte turístic que tenim establert al conjunt de les illes i que
cada illa estableix d’una manera prioritària, però tots s’hi poden
presentar, també els d’Eivissa. Per tant, en aquest sentit els
productes turístics d’Eivissa hi poden accedir perfectament. Per
tant, no ho embulli.

Segona qüestió, deixi rallar -com li dic- al sector d’Eivissa
i ubiqui el debat on pertoca. Entenc que tal vegada vostè té un
problema a Eivissa a l’àmbit d’anar... o de tenir un necessari
protagonisme a l’àmbit polític, però bé, el debat on s’ha de
produir entorn a l’ordenació del territori, l’ordenació turística és
a l’àmbit que pertoca que és a l’illa d’Eivissa i és a partir d’aquí
i en aquesta illa que correspon a l’àmbit territorial quin són els
productes i infraestructures que volen i des del Govern de les
Illes Balears, el màxim respecte, només faltaria!, unes
competències que tenen, que exerceixen i a més a més, que han
avalat els ciutadans d’Eivissa, per tant, això no ho podem
oblidar.

Repetim, deixin parlar al sector turístic d’Eivissa que estic
segura que són moltes les necessitats que tenen i no només les
lligades a aquestes dues qüestions que vostè intenten de manera
permanent dividir quan en aquest moment és obligatori fer feina
per sumar.

Per tant, passem a sumar, passem a resoldre problemes.
Repetim, trobarà tota la colAlaboració en aquest sentit en la
Conselleria de Turisme respectant el paper de cadascú i en
aquest cas el del Consell Insular d’Eivissa

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Sra. Presidenta, m’agradaria poder contestar el Sr. Jerez per
alAlusions perquè crec que han estat molt clares. Li demanaria
un minut per poder fer aquesta contestació.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Tarrés, té un temps de dos minuts per contestar.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo simplement vull dir-li
que no li contest com un (...), sinó que li contest com un
company diputat d’aquest Parlament. Per tant, ho faré amb tot
el respecte i amb tota l’educació possible.

Sr. Jerez, en primer lloc crec que estic en política per
intentar entendre les sensibilitats que poden tenir altres persones
que pensen diferent a mi. Vostè diu que la meva és una
indefinició constant en el tema de golf. Jo només li faré una
referència aquí perquè quedi constància davant de tothom, a mi
m’agrada molt que la gent pugui practicar golf, pugui practicar
espot com a tal. Si és com un element desestacionalitzador a
Eivissa..., jo crec que a Mallorca hi ha prou camps de golf, a la
península n’hi ha moltíssims i a Eivissa és molt difícil que
puguem competir amb el turisme de golf. Per tant, crec que tenc
el dret de poder manifestar quina és la meva sensibilitat sobre
això i és que crec que a Eivissa no hem de tenir camps de golf...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Tarrés, no pot entrar en el fons...

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

..., però respect moltíssim el que diuen els empresaris i el
que digui vostè. Esper que vostè faci el mateix.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sra. Presidenta, li voldria fer veure que les alAlusions han de
ser referides a la persona, als comentaris respecte la persona. No
establir una persona que no ha intervingut en aquest torn el seu
criteri sobre una qüestió particular. Em pareix vertaderament
inacceptable que vostè hagi permès aquesta indefensió, i em
queix ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Efectivament i per això li he cridat l’atenció al Sr. Tarrés
que ha estat quan ha acabat la seva intervenció.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Sra. Presidenta, només una cosa...

(Remor de veus i aldarull a la sala)

...deman disculpes per aquesta intervenció...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Tarrés, no té l’ús de la paraula. Sr. Diputat, per favor
ocupi el seu escó...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Si els pareix, senyores i senyors diputats, continuarem amb
aquest punt de l’ordre del dia...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Una qüestió d’ordre, m’agradaria...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jerez, no hi ha desordre...

EL SR. JEREZ I JUAN:

... retirar la paraula (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jerez, no hi ha desordre, per tant li preg ...

Sr. Jerez, em demana la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, molt breument, només per retirar la paraula (...) del Diari
de Sessions, perquè no havia estat la meva intenció en cap
moment utilitzar aquesta expressió. Per tant, deman disculpes si
he ofès el Sr. Tarrés. Moltes gràcies.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez.

I.9) Pregunta RGE núm. 1694/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a canvis en política de promoció
turística.

Passam, idò, a la següent pregunta, és relativa a canvis en
política de promoció turística. La formula la diputada Sra. Aina
Crespí del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Crespí, té la
paraula.
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LA SRA. CRESPÍ I PRUNES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Tots sabem que la promoció és fonamental per donar
a conèixer les nostres illes a l’exterior i atreure el major nombre
de turistes. Des de la conselleria, i com ja ha dit diverses
vegades la consellera en aquesta cambra i avui mateix ho ha
repetit, es fa feina conjuntament amb el sector i els consells
insulars a l’hora de planificar la promoció turística, tenint en
compte les particularitats de cada illa i els diferents productes
turístics. És molt important que per combatre la situació
econòmica es doni eficiència i cohesió a la promoció turística,
per tant, voldríem saber quina política de promoció turística
s’està duent a terme.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies. En aquest moment val la pena anar
desenvolupant els plans de màrqueting insular i de les illes, per
tant, en aquest sentit és allà on posam l’accent pel que fa
referència a la promoció turística amb tres eines clau:
l’accessibilitat a les nostres illes; açò vol dir acords de promoció
lligats a “turoperació”, lligats a companyies aèries, lligat a
noves tecnologies i, evidentment, el desenvolupament dels
productes turístics. En aquest sentit és on cadascuna de les illes
ha d’anar definint precisament com es volen posicionar en els
diferents mercats i a partir d’aquí treballar els elements clau que
ens facin a cada una de les nostres destinacions ser especials, ser
diferents i evidentment atreure els ciutadans. Açò s’ha de fer
obligatòriament conjuntament amb el sector i evidentment amb
el màxim acord i concertació amb les forces polítiques a la
nostra comunitat.

Per tant, açò és el que intentarem mantenir permanentment
taules d’acord i evidentment intentam sumar-hi, si podem, el
que fa referència al Partit Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.10) Pregunta RGE núm. 1695/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Pla d'igualtat.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 1695/10, relativa
a Pla d’igualtat. La formula la diputada Sra. Maria Torres i Marí
del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Torres, té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En moltes ocasions quan es parla
d’igualtat, tant en el sentit més ampli de la paraula, com
aspectes concrets, en moltes ocasions no passam d’un
desideràtum i d’un terme políticament correcte. Davant d’això,
ens consta que per a aquest govern és una prioritat dur a l’efecte
aquest terme, aquest principi. Per això avui li vull formular la
següent pregunta: com valora la Sra. Consellera d’Innovació,
Justícia i Interior el Pla d’igualtat impulsat pel Govern de les
Illes Balears?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, evidentment
valoram molt positivament l’impuls d’aquest pla d’igualtat,
tenint en compte que a més parteix del compromís de
l’administració i dels representants dels treballadors i de les
treballadores per desenvolupar polítiques que integrin la igualtat
de tracte i d’oportunitats entre homes i dones i d’eliminar
qualsevol tipus de discriminació. El Pla d’igualtat neix amb la
voluntat d’oferir condicions d’igualtat efectives entre homes i
dones, amb l’accés a l’ocupació pública, el desenvolupament de
la carrera professional i l’establiment de mesures per eliminar
qualsevol tipus de discriminació directa o indirecta per raó de
gènere.

Aquest pla també el consider positiu per un altre aspecte
important i és que neix de la implicació de tots els treballadors
públics. Tots els homes i dones que formen part dels serveis
generals de la comunitat autònoma tenen l’oportunitat de
participar de forma activa en l’elaboració d’aquest pla perquè es
basi en dades reals i pugui establir les millors mesures per
aconseguir polítiques de personal que garanteixin la igualtat
d’oportunitats. També li puc dir que dia 15 de juny de l’any
passat es va constituir la Comissió d’Igualtat, on hi participen
la representació de treballadors i treballadores públiques,
l’Institut Balear de la Dona, la Direcció General de
Responsabilitat Social Corporativa, l’Institut Balear
d’Estadística i la Direcció General de Funció Pública que és qui
la presideix. És per tant, un pla consensuat amb els sindicats,
participatiu i transparent.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. No vol fer ús de la paraula la Sra.
Torres.
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I.11) Pregunta RGE núm. 1702/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a incompliment de les resolucions
aprovades pel Parlament.

Per tant, passam a la següent pregunta, relativa a
incompliment de les resolucions aprovades pel Parlament. La
formula el Sr. Francesc Fiol del Grup Parlamentari Popular. Sr.
Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, convendrà
amb mi que a tots els parlaments, també en aquest, es prenen de
vegades acords difícils de creure. Els que duim alguns anys en
aquesta casa hem assistit a un debat fins i tot sobre la
conveniència o no de l’alliberació del poble Mapuche. Aquí
s’han vist coses interessants. Però cregui’m que en general
acceptarà i acceptaran tots els diputats, que la majoria d’acords
relatius a la gestió d’aquesta administració haurien de ser de
compliment. Quan vostè va expulsar Unió Mallorquina del
Govern, va declarar que es podia governar perfectament sense
tenir majoria en el Parlament. Jo no em pensava naturalment
que es referís a no complir els acords del Parlament, suposava
que es referia a una altra cosa.

Per tant, la pregunta és fàcil, la resposta no ho sé, l’ha de fer
vostè, la resposta, però la pregunta és fàcil, per quin motiu i
d’una forma reiterada el Govern de les Illes Balears incompleix
els acords que pren aquest parlament?

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. 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, en aquest
parlament efectivament hi ha hagut una feina positiva, en el
sentit que hi ha hagut molts d’acords entre tots els grups
parlamentaris, hi ha hagut un alt percentatge d’acord aquí, en
aquesta cambra. L’únic que puc dir és que la voluntat del
Govern és precisament fer complir tots i cada un d’aquests
acords. És veritat que n’hi ha alguns que tenen més dificultat i
alguns altres que segurament són més fàcils de complir; però en
principi la idea és actuar en aquesta línia i jo crec que hi ha un
alt percentatge de les coses que s’han aprovat en el Parlament
que es compleixen.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, les seves amables
paraules -que agraesc- no es corresponen amb la realitat dels
fets, hi ha multitud d’acords incomplerts. Aquesta és una
tendència que ja es donava quan vostès tenien majoria. Jo tenc
aquí tenc un recull extraordinàriament llarg d’acords

incomplerts per part del seu govern, i n’hi citaré alguns. Ja quan
tenia majoria absoluta l’octubre del 2009 i el novembre del
2009 ja va deixar de complir, per exemple, la creació d’una
comissió integrada per diverses institucions per a la
materialització del pacte local, o l’obligació de la Conselleria de
Medi Ambient d’elevar a la cambra un document que digués
com s’havia de tractar el tema, que torna estar d’actualitat, de
residus materials incontrolats.

Però més recentment, el 23 de febrer del 2010, la consellera
d’Acció Social estava obligada abans d’un mes a comparèixer
en comissió parlamentària per proposar la gestió de les ajudes
a l’àmbit sociosanitari, compareixença que no s’ha produït. Dia
9 de març del 2010, aquest parlament va ordenar al Govern que
modifiqués el pressupost per dedicar 100 milions d’euros a
qüestions de nou perfil de contractes, que eren uns doblers
dedicats a despeses immaterials, etc.; bé, són alguns dels
acords..., no tenc temps, en tot cas ja faré una interpelAlació,
però ara no tenc temps ara per explicar més aquesta qüestió.
Però cregui’m que aquests incompliments ja constitueixen un
nucli rellevant de decisions del Govern de no-acció, és a dir, de
fer el contrari d’allò que acorda aquest parlament. I això és
extraordinàriament criticable i reprovable. 

Jo li deman, Sr. President, una reflexió damunt d’aquesta
qüestió. Jo li deman que ordeni als consellers del seu govern
que compleixin els acords del Parlament i naturalment el convid
a aquesta revisió. Comprenc que alguns naturalment són de
difícil compliment o complexos i vertaderament poden
necessitar més temps, però res no justifica, res no justifica que
les decisions i els acords que pren aquest parlament, que ordena
a l’executiu que prengui determinades accions no es compleixin.
Per a nosaltres això no té justificació i, per tant, el convid a una
revisió d’aquesta actitud perquè en cas contrari ens haurem de
trobar davant la necessitat, Sra. Presidenta, de demanar empara
a la Mesa de la cambra sobre per quins motius el Govern
menysprea d’una forma tan evident el Parlament, no complint
els mandats que neixen d’aquest poder que és el poder
legislatiu, que és un poder de decisió superior al de l’executiu
en aquesta comunitat.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Fiol, pel to de
la pregunta. Miri, a mi també m’han passat un caramull
d’acords que efectivament s’han complit i, per tant, s’hi està
fent feina. Jo crec que el millor seria poder seure i poder
analitzar quines són les coses que efectivament creuen vostès
que no es compleixen i poder-ne parlar. Jo li he dit que,
efectivament, vostès darrerament varen dur tota una sèrie de
mesures econòmiques que en moltes s’hi està treballant per part
de la Conselleria d’Hisenda; d’altres ja vàrem dir aquí que eren
més difícils de complir, tenen una certa dificultat. Per tant,
sàpiga vostè que jo estic totalment obert i els consellers també,
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a poder revisar aquelles coses que vostès creuen que són
prioritàries i que no es compleixen. La voluntat del Govern és
efectivament complir tot allò que diu aquest parlament, sempre
que sigui possible, atesos els pressuposts i totes les
circumstàncies que envolten la feina que du a terme aquest
govern.

Aquesta és la predisposició i, per tant, aquesta és la voluntat.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. President.

II. InterpelAlació RGE núm. 768/10, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
en matèria de joventut.

A continuació passam al segon punt de l’ordre de dia que
consisteix en el debat de la InterpelAlació RGE núm. 768/10,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern en matèria de joventut. En nom del Grup Parlamentari
Popular i per un temps de deu minuts té la paraula la Sra.
Morell.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, molt
bon dia. El Grup Parlamentari Popular presenta avui una
interpelAlació al Govern per la seva política fins ara en matèria
de joventut, política juvenil i polítiques per a joves. Voldria
saludar alguns joves d’algunes associacions que avui ens han
volgut acompanyar de totes les illes, tenim representants de
Formentera, de Menorca, de Mallorca, cosa que és molt
important davant d’un fet com és aquesta interpelAlació.

Després de quasi quatre anys de legislatura, és molt
important fer una breu i interessant aturada per revisar quines
han estat les prioritats del Govern Antich per resoldre els
problemes a què s’enfronta la població juvenil d’aquestes illes,
en què han dedicat temps i doblers. A més, estam a un any de la
fi de la legislatura i volem saber què té previst dur a terme el
Govern Antich sobre aquest tema, què pensen fer i sobretot què
podria quedar sense fer, ja que no queda tant de temps. Tenim
moltes preguntes que esperam que siguin contestades perquè hi
ha alguns aspectes en els quals no hi estam d’acord i en
voldríem saber les raons.

Els efectes de la crisi econòmica que patim, han estat
especialment virulents amb els joves. Des de sempre són el
colAlectiu més afectat per poder accedir al món laboral i per
poder accedir a un primer habitatge. Però la crisi que patim ha
ocasionat encara més problemes als joves, fent que sigui quasi
impossible trobar feina o comprar un pis. En el nostre país el
percentatge de joves amb contractes temporals dobla la mitjana
europea, igual que doblam el percentatge d’aturats joves. I vull
remarcar aquesta dada, el nombre de joves sense feina a
Espanya dobla la mitjana de la resta d’Europa. Aquest fet
provoca que visquin amb els seus pares fins bens entrats els 30
anys, 5 o 6 anys més tard que els joves d’altres països europeus.

En temes d’accés a l’habitatge la cosa està igual de
malament, els joves de les Illes Balears han de destinar el 85%
del seu salari per poder comprar un pis, el percentatge més alt
de tot Espanya. Un jove hauria de guanyar un mínim de 38.000
euros l’any a la nostra comunitat per poder comprar un
habitatge lliure i és ben clar que aquesta xifra és gairebé
impossible d’aconseguir. Per això volem saber què ha fet aquest
govern per palAliar aquesta situació? Tenint en compte que les
polítiques per a joves sempre han de tenir un caire transversal
i són totes les conselleries que s’hi han d’implicar per donar-hi
solucions, volem saber si el Govern ha posat mesures concretes
per ajudar als joves a sortir d’aquest pou. Quantes iniciatives ha
posat en marxa per exemple el Govern des de la Conselleria
d’Habitatge?, o des de la Conselleria de Treball?, o la
d’Educació, la de Salut, la d’Immigració? I sobretot, a què s’ha
dedicat la ja inexistent Conselleria de Joventut? Consideram que
el Govern du un retard molt important a escometre una sèrie
d’iniciatives molt necessàries i per això demanam que ens
diguin en quina situació es troben.

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears dóna la
competència exclusiva de joventut als consells insulars. A la
passada legislatura es va produir el traspàs de competències a
Menorca, a Eivissa i a Formentera, amb dotació suficient, però
queda pendent la de Mallorca. Després de tres anys de
legislatura i sense una data concreta encara, voldríem saber a
què es deu aquest retard tan evident, per què els joves de
Mallorca han de sofrir condicions diferents als joves de les illes
menors que ja tenen les competències? Creim que s’ha retardat
aquest tema deliberadament, només per mantenir un equilibri de
poder entre els partits que donaven suport al Govern. I el que ha
provocat ha estat l’incompliment del nostre Estatut i que els
joves mallorquins estiguin en inferioritat de condicions a l’hora
d’accedir a serveis i oportunitats. Reclamam, aquí i avui, una
data concreta per escometre aquest traspàs, que ha de venir amb
dotació pressupostària pertinent i suficient.

Un altre tema molt important que ve en connexió amb totes
les dades que he remarcat al començament, és que aquest
govern just entrar va suprimir la Fira Futur Jove. Una fira
creada pel govern del Partit Popular la passada legislatura, que
reunia en un mateix espai i durant diversos dies, tota la
informació de recerca i oferiment de treball, formació
universitària, residències juvenils, mobilitat, Formació
Professional, habitatge, connexió amb empreses, hàbits
saludables, tecnologies de la informació, ... Una fira que anava
en augment i que aconseguí un èxit de participació a les illes
difícil de superar per altres sectors; una fira que fou lloada per
part d’educadors, estudiants, acadèmics universitaris, pel teixit
empresarial i que fou denominada com a gran referent anual per
als joves de la nostra comunitat. Per tant, no entenem per què
aquest govern va decidir suprimir aquesta bona iniciativa i que
donava grans resultats. I encara més, en els moments de
dificultats econòmiques que patim ara, quan més necessari seria
que el Govern impulsés una iniciativa com aquesta que podria
posar en contacte oferta i demanda, voldríem saber per què es
va suprimir i demanam si tenen previst que es torni a posar en
marxa.
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Un altre tema preocupant és la nulAla inversió d’aquest
govern en impuls d’instalAlacions juvenils. En Consell de
Govern es varen aprovar fa poc 6 milions d’euros per a impuls
d’instalAlacions esportives, i ens demanam per què no hi pot
haver una partida similar per a instalAlacions juvenils. El Govern
anterior va fer un gran esforç en aquest tema: es varen millorar
l’equipament i les instalAlacions de l’alberg de La Victòria
d’Alcúdia, la platja de Palma, l’alberg de Cala Jondal a Eivissa;
construírem un nou alberg a Menorca amb totes les
instalAlacions necessàries. Trobam en falta un impuls similar
d’aquest govern, que també ha oblidat la creació de casals de
joves municipals. La davallada de pressupost ens ha duit a
descuidar aquests edificis fins al punt de fer perillar la seguretat,
com va passar al campament de La Victòria, on
desgraciadament es va desplomar una paret sencera.

En aquestes condicions poc podrem oferir o poc podrem fer
atractiu que els joves s’acostin a l’acció de govern. A un any
que falta per acabar la legislatura, pensen millorar el pressupost
per mantenir dignament les instalAlacions? Quines actuacions
tenen previstes en aquests albergs juvenils?

Passant a un altre tema molt preocupant, l’any passat per
aquestes dates es va viure una situació crítica entre el Govern i
el Consell de la Joventut de les Illes Balears. Tot el teixit
associatiu juvenil es va posar en contra de les polítiques juvenils
del Govern quan vostès decidiren suprimir les subvencions a
entitats sense ànim de lucre, que són les que des de sempre
havien fet una lloable tasca per oferir els campaments d’estiu i
campaments de treball a nins i joves. No s’havien produït mai
unes crítiques tan fortes i una situació de ruptura tan radical del
Consell de la Joventut amb el Govern. I també és insòlit que
s’hagin suprimit unes ajudes que han permès des de sempre que
es facin les campanyes d’estiu. L’enfrontament va dur al fet que
el Consell de la Joventut donàs diverses rodes de premsa on
denunciaven públicament la seva preocupació i el seu
descontent per les polítiques de joventut dutes a terme durant
l’actual legislatura, i en què manifestaven que no s’havia fet res
en dos anys.

No s’havia arribat mai realment a una ruptura tan greu amb
les associacions juvenils, i per tant és important saber si
enguany hi haurà campanya d’estiu, si d’aquí a dos mesos les
associacions podran oferir els campaments com sempre havien
fet. A dia d’avui encara és un tema no resolt, i és molt probable
que no s’arribi a temps per oferir aquests campaments que
miren per la igualtat d’oportunitats de tots els joves, sobretot
dels que no tenen recursos. Queda molt poc temps perquè els
joves en general, el teixit associatiu i el Consell de la Joventut
tornin a confiar en el Govern, cosa que esperam. Pot assegurar
el govern Antich que enguany sí hi haurà campaments? Ens pot
explicar quines actuacions tenen previstes per la companya
d’estiu a Mallorca?

Hi ha dos temes molt importants que aquest govern ha
oblidat deliberadament i per ventura són els que poden haver fet
més mal. Un és la falta d’un pla definit d’impuls a
l’emancipació juvenil, i l’altre és l’absència total de
desenvolupament normatiu en cap àrea, i més concretament la
manca de desenvolupament de la Llei integral de joventut i del
Pla estratègic de joventut, i aquí el que s’ha fet és directament
incomplir la llei. Aquesta comunitat autònoma fou pionera la
passada legislatura a l’hora d’aprovar una llei integral de
joventut que recollia per primera vegada tots els drets dels
joves. La llei fou aprovada el 27 de juliol del 2006, aquest estiu
farà quatre anys, i continua sense aplicació ni desenvolupament
normatiu a cap de les seves prescripcions. El Govern té la
obligació de regular i coordinar totes les matèries que conté la
llei, elaborar la planificació global de totes les polítiques i
aprovar un pla estratègic de joventut. 

Després de la feina feta d’aconseguir una llei, una norma
sobre la qual fer feina, era el moment idoni per aprovar el tan
esperat pla de joventut, que el Partit Popular va deixar fet amb
estudi sociològic inclòs. És molt greu que no s’hagi fet res en
aquesta matèria. Com és possible que la Comissió
Interdepartamental de Joventut es reunís per primera i única
vegada el novembre de l’any passat? En tres anys només han
reunit una vegada la comissió competent en coordinació de les
polítiques de joventut i la que ha de fer el seguiment i l’impuls
del pla de joventut. Com és possible que s’hagi tardat tant a fer
un estudi sociològic? Com pot fer feina el govern Antich per als
joves sense pla de joventut, sense estratègia definida, sense
conèixer les dades? Creim que a aquestes alçades és
inadmissible l’immobilisme que hem sofert i per tant volem
saber com es troba la tramitació i la data concreta d’aprovació
del tan esperat pla de joventut.

També volem saber si estan fent feina en l’aplicació de la
Llei de joventut i en el seu reglament, i sobretot volem saber si
tot el que en ella es reflecteix s’està complint. S’està fent feina
en un pla de polítiques d’emancipació que són claus per a la
vida d’un jove, que són les més importants? 

Pel que fa a la tasca de la Direcció General de Joventut, que
és la competent en la matèria, fan falta millores, idees noves,
iniciatives imaginatives per oferir serveis als joves, nous
programes, impuls dels existents. El que sí hem constatat en
aquesta direcció general és davallada de pressupost, augment de
personal, descontent entre els mateixos tècnics de Joventut,
davallada de participació dels joves en els programes, com ha
passat amb l’edició d’Art Jove; no hi ha cap previsió en plans de
seguretat en les activitats de temps lliure, ni s’ha desenvolupat
la potestat sancionadora; no s’ha creat la comissió
interdepartamental de joves artistes ni la de joves immigrants.
S’ha fet molta publicitat aquesta anys per dir que existia un pla
del govern Antich en joventut, però en canvi està clar que no
existeix un pla del govern..., perdó, que existia un pla del govern
Antich en esport, però no existia -o no existeix, evidentment- un
pla del Govern en joventut. I basta que un ho comprovi mirant
les hemeroteques i veient les poquíssimes notícies sobre matèria
juvenil que ha generat aquest govern; o basta escoltar el mateix
president quan fa el seu debat de política general, com ni tan
sols no anomena cap iniciativa -l’única que va poder anomenar
el passat debat va ser que s’havia traslladat la direcció general
de seu social.
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En un moment de crisi en què els joves veuen impossible
aconseguir una mínima estabilitat, en un moment en què tots
diuen que s’ha d’invertir en investigació i desenvolupament per
assegurar el futur, no s’hauria de posar l’accent en el millor
actiu que tenim, que són els joves, les persones que en un futur,
a mig o curt termini durant les regnes d’aquesta societat, els que
poden fer prosperar aquesta comunitat?

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Morell, per favor.

LA SRA. MORELL I CUART:

Sí, Sr. President. No hauria de ser una prioritat minvar la
disparada taxa d’atur juvenil?, potenciar la formació
professional?, permetre la conciliació de la formació amb la
feina?, procurar el treball estable i de qualitat?

La conjunció d’aquests factors és el que dibuixa el panorama
de la realitat social juvenil de les nostres illes, i jo em deman: el
Govern coneix aquests índexs?,  els té controlats?, controla les
xifres?, està posat mans a l’obra en la situació? Malauradament
la resposta és no. La prioritat d’aquest govern no han estat els
joves en cap àrea, i prova és tota aquesta sèrie de qüestions que
he anat anomenant. Per tant voldríem que el Govern pogués
contestar la majoria d’aquestes respostes perquè els joves
d’aquesta comunitat bé ho mereixen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Consellera...

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

Bé, des de la tribuna una altra vegada bon dia. Abans
d’entrar en temes de joventut vull dirigir-me al Sr. Fiol per dir-li
que efectivament té raó. No hi és, però, vaja, en tot cas que
consti a l’acta que té raó. Efectivament havíem d’haver
solAlicitat aquesta compareixença; no ho hem fet per una errada
humana, pensàvem que havia de ser el mateix parlament que es
constituïa en una comissió i que ens cridaria, perquè hi havia
una genèrica de govern, no era directament a la Conselleria
d’Afers Socials, però avui mateix hem fet la solAlicitud de
compareixença. Per tant vull demanar disculpes al Parlament
perquè no ha estat voluntària sinó que ha estat una errada
humana.

Contestant la Sra. Sandra Morell en temes de joventut -i
també vull donar la benvinguda als representants d’associacions
de joves- coincidesc amb vostè en tota l’anàlisi feta.
Efectivament tenim dades suficients, no només de la nostra
comunitat autònoma sinó arreu de l’Estat, que efectivament la
crisi ha afectat moltíssim els joves, especialment en temes
d’atur. El 50% dels joves en aquest moment no tenen cap tipus
d’ingressos econòmics garantits. El tema també de l’habitatge,
la qual cosa impossibilita, quan una persona no té ingressos
garantits, el tema de l’habitatge. I a partir d’aquí li contestaré
una mica totes les preguntes que vostè m’ha estat formulant.
També vostès coneixen que des de la Conselleria d’Afers
Socials fa escassament dos mesos que nosaltres som
responsables d’aquesta competència, d’aquesta direcció, i per
tant nosaltres el que vàrem fer va ser la situació en què s’havia
trobat la Direcció de Joventut, el temps que ens quedava i
establir una sèrie de prioritats.

Tema de transferències. Ja s’ha arribat a un acord polític i en
aquest moment ja hi ha un grup de persones, un comitè de
persones, entre elles les secretàries tècniques de la conselleria
i del consell, que ja estan discutint temes de pressupostos i de
personal. Jo no sé quina data li puc donar, però estic segura que
dins l’any 2010 aquestes transferències es produirien, com a
molt dia 1 de gener del 2011. Vull dir que la nostra voluntat
política ja està tancada i per tant ara s’han de valorar els temes
pressupostaris i la conveniència de fer-ho ja entrat, possiblement
avançat, més de sis mesos, l’any 2010. Per tant jo crec que
podem dir que a 1 de gener del 2011 aquesta..., estarà garantida.

En temes d’instalAlacions juvenils li he de dir efectivament
que en el Consell de Govern de fa uns mesos es va aprovar la
possibilitat d’invertir 10 milions d’euros en tema
d’instalAlacions juvenils, i és un tema que s’està estudiant. Hi
havia una proposta d’una instalAlació centralitzada i nosaltres
pensam que el model ha de ser més descentralitzat, a més tenint
en compte les competències dels consells insulars, i estam
mirant, estam estudiant la possibilitat que aquests doblers, que
eren una inversió no d’un any sinó en 10 anys, es puguin dirigir
cap a aquest tipus de descentralització i no cap a un projecte
concret centralitzat.

En tema de -que també vostè ho ha comentat- de millora de
les instalAlacions actuals ja existents a l’illa de Mallorca, li he de
dir efectivament que hi ha una partida pressupostària de 500.000
euros. En el que no estic d’acord amb vostè és que el govern
anterior invertís molt en aquestes instalAlacions i que en tres
anys es deteriorassin tant, perquè si hi havien invertit tant en
tres anys no es deterioren tant. Totes les dades que nosaltres
tenim és que l’any passat es va invertir..., perdoni, la legislatura
anterior es va invertir poquíssim en aquestes instalAlacions.
Nosaltres ara en aquests moments tenim ja tota una relació de
prioritats a fer, sobretot tot el que són façanes, terrasses i una
sèrie..., barreres arquitectòniques, etc., etc., per millorar. Tenim
una partida inicial d’aquests 500.000 euros.
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En temes de desenvolupament de la llei li he de dir que
efectivament tenim ja redactada per la Conselleria d’Afers
Socials tota una sèrie de decrets que en aquests moments ja
confiam que en un mes com a màxim ja es posin a audiència
pública, entre ells la comissió interinsular que establia la
mateixa legislació que vostè comenta, i tota una sèrie de decrets.
En aquest moment tenim una llei, després tenim un estatut
aprovat, que ja els estatuts donen les competències en temes de
joventut als consells insulars, i ells tenen capacitat de
normativa. Per tant queda al Govern tota la normativa mínima
i bàsica que ha de tenir cada un dels temes de joventut i que ha
de garantir que efectivament un jove de Manacor tengui les
mateixes oportunitats o les mateixes garanties o els mateixos
serveis que un de Ciutadella. Però en aquest sentit ja estam
desenvolupament una sèrie de decrets que apuntava la llei que
vostè anomenava, que serien el decret d’activitats de temps
lliure, el decret d’instalAlacions juvenils, el decret que reguli el
Carnet Jove, el decret de noves qualificacions professionals de
monitors i directors, i la comissió interinsular. 

Però el que passa també és, en aquest sentit, el que li he
comentat molts de pics des d’aquesta tribuna, és a dir, aprovar
una llei on s’especifiqui que s’ha de fer un decret o que s’han de
regular determinades normes, però que aquesta llei no estableixi
també els terminis en què s’han d’elaborar i publicar els decrets,
o no doni drets, com és el cas d’aquesta llei que tenim
actualment, fa que efectivament els governs puguin dilatar les
seves responsabilitats. Nosaltres per això sempre que duim una
llei, com la Llei de serveis socials, sempre posam terminis a
l’elaboració del decret i a la consecució de drets, perquè pensam
que així obliga, efectivament, els governs.

Quant al tema de les subvencions que vostè comentava, crec
que en 10, 15 dies ja sortirà publicada en el BOIB tota una sèrie
d’ordres de subvenció: les de manteniment d’associacions o la
constitució d’associacions, les escoles de formació dels
educadors de temps lliure, les unitats informatives d’integració
social i també les escoles de formació i educadors de temps
lliure. Per tant serà tot el conjunt d’ordres que ja es feien
anualment i que aquest any també es publicaran. També es farà
la de complementar ajudes de subvencions d’Europa.

En temes de la campanya d’estiu, efectivament es faran
quatre campaments a La Victòria i després es faran els
campaments a set municipis de Mallorca: Palma, Santanyí,
Pollença, Bunyola, Esporles i Artà, i es realitzaran sobretot en
temes de conservació del patrimoni històric.

La reunió interdepartamental li he de dir que ja s’ha reunit.
El mes d’abril ja es va reunir la comissió interdepartamental, en
aquesta reunió es va aprovar l’esborrany del Pla estratègic de
joventut del Govern de les Illes Balears 2010-2012, és el segon
pla estratègic de joventut del Govern o, vaja, de la comunitat
autònoma a través del Govern, i confiam que si no és dins el
mes que ve sigui a principi de juny que puguem dur-lo al
Consell de Govern i per tant es faci de caràcter públic.

En relació als temes, efectivament, d’Art Jove, vàrem
constatar que hi havia una davallada molt important l’any passat
en relació a altres anys i el que hem fet ha estat..., bé, sortirà
també publicat pròximament, no tardarà massa, i hem fet una
modalitat que en lloc de pagar potser quanties que eren quanties
molt baixes i que en aquest moment la situació econòmica no

ens permet augmentar ni prioritzar, donar-los altre tipus de
sortida que sigui més en espècie; per exemple, en lloc de donar
potser els doblers al guanyador -que era una quantia reduïda- al
guanyador de poesia o de novelAla, publicar-li la seva obra
seleccionada a través de..., bé, publicar-li la seva obra
seleccionada. I el mateix en temes d’arts escèniques i tal,
possibilitar que aquestes persones puguin, a través de teatres i
tal, fer-la pública i no donar-li tant el tema dels doblers. Estam
intentant també a través d’altres direccions generals de l’Estat
procurar també fer uns convenis perquè Art Jove d’altres
comunitats autònomes també es puguin promocionar aquí i, a
canvi, també els nostres guanyadors puguin promocionar-se a
altres comunitats autònomes amb l’objectiu una mica que no
només sigui un guany econòmic sinó que tengui un altre tipus
de projecció, i això promocioni i ajudi que els joves s’apuntin
a aquest tipus de concursos.

En tema de plantilla, que vostè ha dit que hi ha hagut una
reducció de pressupostos, això és cert, hi va haver una reducció
de pressupostos donada la situació econòmica, però l’augment
de personal s’ha vist modificat. Nosaltres en aquest moment
hem fet una reconsideració de la Direcció General de Joventut
i fet tota una sèrie d’acomiadaments, perquè hem resituat i hem
renegociat la situació en què estaven tots els treballadors.

Crec que bàsicament li he contestat totes les preguntes. En
temes bàsics com és el tema laboral, que vostè mateixa diu que
és molt transversal i que no és competència directa d’aquesta
conselleria, però que sí que efectivament com a política
transversal que és la joventut ens n’hem preocupat, li he de dir
que des de la Direcció de Treball s’està fent tota una sèrie
d’accions per fomentar efectivament tot el tema de la
contractació dels joves: foment de la contractació indefinida o
fixa discontinua, és una convocatòria d’ajuts adreçada
especialment a la contractació indefinida o fixa discontinua de
joves desocupats entre 18 i 30 anys, i que s’hi han destinat
300.000 euros. Una altra és a través de la promoció de
l’economia social, també contractar joves. Una altra és la
promoció d’ocupació de nous jaciments d’ocupació, també per
a joves entre 16 i 30 anys; també s’hi han dedicat 200.000 euros,
i també a través de R+D+I també 200.000 euros. Per tant sí que
es fan programes i promocions a través de la Direcció de Treball
per facilitar efectivament la contractació dels joves.

Per l’habitatge li he de dir que des de la Direcció General de
l’Institut Balear de l’Habitatge s’han destinat 5.700.000 a ajudes
d’emancipació per accedir a un habitatge de persones joves. Per
tant dins les possibilitats econòmiques que té aquest govern
donada la situació de crisi econòmica, sí que s’ha facilitat al
màxim possible tot el tema d’intentar promocionar l’accés a
l’habitatge i també intentar que els joves de la nostra comunitat
autònoma puguin tenir l’accés a l’habitatge. I també els he de
dir que hem incorporat tota una sèrie de temes importants per a
nosaltres, que és l’emancipació de joves que tenen determinats
problemes socials a traves de la constitució de pisos
d’emancipació, i també tot el tema -que també preocupa molt a
la nostra comunitat autònoma i especialment al sector educatiu-
tot el tema de presència de violència a determinats instituts (...)
també de la contractació d’educadors socials a la nostra
comunitat autònoma per als instituts que tenen més conflictivitat
en aquest sentit, que també ha estat un dels projectes d’aquest
govern.
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Gràcies. 

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Passam ara al torn de
fixació de posicions. Intervé primerament pel Grup Parlamentari
Mixt i per un temps de 5 minuts... No hi ha intervenció per part
del Grup Parlamentari Mixt. 

Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds? No,
pareix que tampoc no hi ha intervenció.

Pel Grup Parlamentari Socialista, senyor diputat, Sr. Alorda
disculpes. Sr. Dalmau, amb una mica de retard, el Sr. Alorda
prendrà la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Perdoni, Sra. Presidenta, estava pendent que hi hagués una
altra intervenció prèvia, em disculp.

En qualsevol cas, també, molt breument. Crec que la
interpelAlació és lògic que es dirimeixi entre el grup interpelAlant
i el Govern, i crec que la Sra. Santiago ha donat plena garantia,
en tot cas, si la Sra. Morell no la troba suficient ja replicarà.
Nosaltres esperarem la moció subsegüent, com s’ha apuntat
parlam d’uns temes molt transversals i els grans problemes que
apuntava al principi de la seva intervenció la Sra. Morell, sobre
l’ocupació a les Illes Balears i quin és el problema de
l’habitatge, certament donarien per a interpelAlacions
específiques, com s’han produït en aquesta casa al respecte, i
que, per tant, serà difícil ara també apuntar més coses de les que
a la compareixença del mes passat de la consellera, el 18 de
març, a la comissió, va donar compte de quines eren les seves
intencions, tot d’una que va prendre d’aquesta nova àrea.

Ha passat un mes, un mes i mig, es posen al marge,
endavant.

Per tant, jo només la voldria animar i realment a concretar
i a forjar ja el tema de les transferències, perquè és cert que el
protagonisme que s’ha apuntat, per exemple el que s’ha dit del
Pla jove, un pla jove que no va existir a tota la legislatura
anterior, ara hi ha un renou que amb el canvi de competències
entre les distintes institucions no ens hauríem d’aturar a l’hora
d’implementar les polítiques. Per tant, és important clarificar el
marc competencial, l’escenari competencial, perquè,
precisament, cadascú pugui promoure i clarificar les distintes
polítiques que du a terme.

Per l’altra banda, també procurar que tota la informació
transversal la centralitzi o la conegui per traslladar als joves la
direcció general, perquè el 90% o molt més de les polítiques
joves que fa el Govern i les distintes administracions és evident
que seran al marge de les que generi pròpiament la direcció
general. Per tant, l’important és que quedi a l’abast dels joves
aquesta informació i aquesta és la tasca que s’ha de fer.

En tot cas, animar-la que sigui sempre amb iniciatives i amb
propostes positives les que surtin a llum des de la conselleria i
no, d’alguna manera, les notícies que han envoltat polítiques de
joventut dels darrers temps, que confiam que no es tornin a
produir i que són el que ha anat sortint darrerament a la darrera
època, sobretot associades a turisme jove. Per tant, animar-la en
aquest sentit i esperam la moció subsegüent del Grup Popular
per veure si podem consensuar polítiques de joventut en aquesta
casa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Dalmau, ara sí té la paraula.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Comentar, arran de la compareixença avui aquí de la consellera
d’Afers Socials, Promoció i Immigració sobre les transferències
de joventut, destacar des del Grup Parlamentari Socialista el
nostre posicionament. Nosaltres creiem que, com molt bé ja
vàrem aclarir a la compareixença a la seu de la Comissió
d’Assumptes Socials, els objectius són molt clars i identificats
en aquest any i mig que queda pendent de legislatura o menys,
en dos àmbits importantíssims: primer de tot, les transferències
en matèria de joventut al Consell Insular de Mallorca i, per altra
banda, l’estudi de les necessitats i de les demandes reals dels
joves de les nostres illes perquè se’n pugui donar una resposta
aclaridora i, si no, significativa.

El primer de tot que vull aclarir és que ens ha sorprès la
pregunta que es feia el Grup Parlamentari Popular respecte de
quins havien estat els motius pels quals les transferències no
havien arribat al Consell de Mallorca; home, el motiu va ser,
crec, recalcable i competent l’anterior govern que va gestionar
aquestes polítiques; les transferències es varen realitzar la
passada legislatura al Consell de Menorca i al d’Eivissa, i supòs
que per la incapacitat de l’equip de la Direcció General de
Joventut de la passada legislatura, doncs no es va poder produir
aquest acord amb el Consell Insular de Mallorca, un acord que
tenc a bé de saber i conèixer per part de la consellera que es
produirà a més d’aquí poc, i que suposa el tancament definitiu
d’aquesta actuació.

Una de les coses que nosaltres creim també importantíssim,
i això ho llig cap a aquesta qüestió que plantejava sobre
respondre a les necessitats i a les demandes dels joves, és,
precisament, el Pla jove; Pla jove que ens ha fet falta i ja el
darrer de tots va caducar l’any 2004, ens ha fet falta per tal de
poder conèixer aquesta realitat i poder actuar amb criteri. Crec
que d’aquesta responsabilitat del Pla jove tampoc no n’és
responsable aquest govern, ni molt manco, perquè a la passada
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legislatura, torn a insistir, va caducar i ningú no va posar fil a
l’agulla, i evidentment és una actuació a tenir en compte.

Destacar el que comentava quant a normativa, la Llei de
joventut crec que va néixer mancada, algú parlava que era una
llei amb molts drets, i jo li diré, Sra. Consellera, i vostè ho sap,
que aquesta llei té més deures per als joves que no drets, i
precisament aquí nosaltres l’encoratgem, i ja vostè ho ha
comentat abans, a la regulació i a la posada en marxa de
l’Observatori de la Joventut, que creiem que és importantíssim
per atendre aquestes demandes.

Comentar també que les polítiques de joventut s’han
d’entendre com a polítiques transversals, no només objecte i
prioritat, en aquest cas, d’una direcció general. Crec que en el
tema del Pla d’ocupació, que s’ha marcat amb tres aspectes
importants, com és la generació directa d’ocupació, com és el
foment del teixit productiu o com és l’impuls a la formació, són
aspectes que tenen molt a veure amb la població juvenil de les
Illes Balears, per tant aquest govern és sensible. Aspectes com
la posada en marxa del programa Segona Oportunitat, també ha
donat resposta a situacions de mancança formativa de molts
joves de les nostres illes. La clara aposta que ha fet aquest
govern en temes de formació professional, amb més oferta
diversificada, amb més finançament i amb una ambició de futur,
ha estat importantíssima també per posar respostes a aquestes
dades que a tots ens preocupen, i amb això ens ocupa el fet que
els joves de les Illes Balears tengui un aspecte important i un
dèficit important en formació. I evidentment amb l’objectiu que
la bona preparació professional és la millor garantia d’una
ocupació estable.

Crec que en totes aquestes qüestions el Govern hi ha fet
molta feina i em sorprèn també escoltar de segons qui que, tot
i semblar que ha estat sempre una tradició en aquesta comunitat
la fira Futur Jove, la fira Futur Jove ara es diu fira de Formació
Professional que, a més, s’estableix i arriba a tot el conjunt de
les illes, és a dir, no només es fa a Mallorca, com es feia amb la
fira Futur Jove, i que pretén crear aquest espai on la gent jove
pot conèixer les seves oportunitats de formació i de feina cap al
seu futur. Perquè crec que al final, amb el tema de les polítiques
de joventut a tothom ens ha de quedar molt clar que atendre les
necessitats que avui en dia els joves ens reclamen demana als
partits polítics unitat i consens per prendre solucions en aquest
aspecte.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. En torn de rèplica, la Sra. Morell té la
paraula.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La
prova de l’important que és la joventut per a aquest govern és la
quantitat de consellers que avui són aquí asseguts, escoltant la
importància de la transversalitat en aquest tema, interessa molt
al conseller d’Habitatge, interessa molt al conseller d’Ocupació,
jo entenc que la Sra. Consellera d’Immigració, Promoció i
Joventut farà totes les passes possibles, em consta la seva
voluntat d’intentar arreglar tot el que no s’ha fet en joventut

aquests tres anys, però sense l’ajuda dels consellers competents
en cada una de les matèries no serà possible, si no entenem que
la transversalitat és molt important per parlar de joves, una
direcció general tota sola no farà res. Per tant, vull repetir que
agraesc l’actitud de la consellera, que sé que en poc temps s’ha
posat a fer els deures, que amb molt poc temps ja té almenys
una fulla de ruta de la qual partir, però la veritat és que només
hem sentit “farem”, farem això, farem allò, intentarem, farem,
però és que duem tres anys de legislatura, i què han fet fins ara?
Què s’ha fet en joventut aquests tres anys anteriors que duem de
govern Antich? És que no s’ha fet res en temes de joventut, no
s’ha fet absolutament res, i ara es pretén, amb un any, arreglar
el que no s’ha arreglat aquests tres anys anteriors.

I jo, el Partit Popular, serà devora el Govern en totes les
iniciatives que surtin i que siguin bones, perquè és la nostra
intenció que surtin endavant, el problema és que duem tres anys
meravellosos perduts en temes de joventut, en temes
d’emancipació, en temes de tenir en compte els problemes dels
joves, en temes de garantir el futur d’aquesta comunitat, i no
s’ha fet absolutament res en aquest tema.

Nosaltres, la veritat, és que voldríem puntualitzar una sèrie
de coses, sobretot em fa molta gràcia alguns comentaris del
Partit Socialista que ens diu que nosaltres fórem incapaços a fer
el traspàs de competències, nosaltres, el Partit Popular, la
passada legislatura, duen tres anys i no han estat capaços de fer
el traspàs de competències; el que sí va fer el Partit Popular la
passada legislatura va ser una llei, una llei de la quan ens
hauríem de sentir orgullosos, no hauríem de dir el dolenta o els
aspectes dolents que té la llei, si la llei té aspectes dolents
intentin canviar-la vostès, no governen?, no tenen la majoria per
governar? La canviïn i segur que nosaltres tendrem el consens
per poder-la millorar, segur que sí. Però nosaltres férem la Llei
de joventut i, a més, posàrem en marxa el traspàs de
competències, sí que el posàrem en marxa, Menorca el va
acceptar, amb un sobrecost dels doblers que realment
necessitava, n’hi vàrem donar més; Eivissa, igual; i a Mallorca
també s’oferien més doblers dels que necessitaven, però no la
varen voler acceptar. Per tant, només han de fer un traspàs de
competències vostès, nosaltres en férem dos i una llei, i vostès
en varen un i amb tres anys no l’han poguda fer. Bé, em pareix
que queda una mica en evidència.

El tema del Pla Jove, nosaltres, repetesc, férem una llei de
joventut pionera a Espanya, que no existia, que era molt
important posar les bases d’aquesta llei i a partir d’aquesta llei
s’havia de fer el Pla Jove, i el Pla Jove el deixàrem fet, damunt
la taula, preparat l’esborrany; que per ventura no els agradava
i el volien canviar? Cap problema, vostès el mirin i el
consensuin i mirin si han de canviar alguna cosa, però és que
l’han deixat morir; aquell Pla Jove que era damunt la taula quan
vostès arribaren el varen deixar morir i, evidentment, després de
tres anys, amb el dinamisme que sofreix la joventut, se n’havia
de fer un altre, ho entenc que se n’havia de fer un altre, però
també tres anys perduts per fer un pla estratègic de joventut, que
vull remarcar la importància d’aquest pla, és que és molt
important tenir un pla estratègic de joventut. I és una llàstima
que s’hagi perdut el temps, sense tenir-lo, perquè ara arribarem
i si la consellera, i així com ha dit la consellera, el mes de juny
podem tenir aquest pla de joventut, nosaltres l’aplaudirem,
creim que és molt important, però ens quedarà poquet temps per
aplicar-lo, a part del temps que haurem perdut.
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I les polítiques transversals, és que l’hi he dit abans, és molt
important que tots els consellers se sentin implicats en aquest
tema, és que la consellera tota sola no farà res, i molt menys si
el seu director general arriba una mica tard i no és capaç de
venir a escoltar el que diu aquesta diputada, que també
m’hagués agradat que hagués pogut sentir el nostre punt de
vista, ja que sí que de vegades pot sortir del despatx i anar als
jutjats a fer altres feines en hores que hauria d’estar assegut al
despatx, i no venir a escoltar aquesta diputada, ...

(Petit aldarull)

... que la veritat és que tenia jo molt d’interès que pogués
escoltar la meva intervenció.

Per tant, remarc, el tema de la joventut és molt important,
lament moltíssim que no hi hagi cap conseller aquí que li
interessi escoltar-ho, ni tan sols al mateix president, crec que
s’hi hauria d’implicar molt més, que crec que podria fer moltes
més coses per la joventut i no tenir-la completament oblidada,
com ha fet aquests tres anys, tres anys meravellosos perduts per
a la política per a joves. Esperem que hi hagi rectificació.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica, la
consellera Santiago té la paraula.

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

Bé, agrair el to de les intervencions dels tres ponents, Sr.
Alorda, Sr. Dalmau i la Sra. Morell. Jo, efectivament, no hi ha
hagut més preguntes arrel de la intervenció, li agraesc la
voluntat que veu reflectida no només en mi sinó en tot l’equip
i, efectivament, intentarem en aquest any que ens queda
solucionar el que nosaltres consideram que són problemes
essencials i que són problemes prioritaris, però ja li dic que no
només he dit “farem”, sinó que ja hem concretat coses: la
campanya d’estiu ja és en marxa; s’està elaborant aquest decret;
són a punt de publicar les ordres, ja estan fetes, estam pendents
que es publiquin en el BOIB; ja s’ha fet un document polític de
transferències; vull dir, quan hi ha un canvi de conseller i un
canvi de director general hi ha altres voluntats polítiques i altres
possibilitats d’acord, i això és el que ha succeït.

En el tema de transferències, efectivament, jo en aquest tema
no estic tan d’acord amb vostès, els consells d’Eivissa i de
Menorca s’han queixat de la quantia transferida, especialment
el Consell de Menorca en el tema del Casal de temps lliure que
va ser transferit, que necessitava una inversió d’uns 180.000
euros, que el consell insular va haver de posar del seu propi
pressupost per poder-lo posar en funcionament, i que nosaltres,
efectivament, tenim la voluntat d’arribar a acords per a no reduir
o minvar la capacitat del consell, en poder realitzar realment una
política de joventut.

En relació amb el pla, tornar-li repetir, efectivament, aquest
pla, l’esborrany del pla es va aprovar a la comissió
interdepartamental d’abril i nosaltres confiam que si no és dins
aquest mes de maig, és dins el mes de juny, abans de la primera
quinzena, vagi al Consell de Govern, i per tant tenguem aquest
pla 2010-2012. Aquí es manifestarà el tema de la transversalitat
i la implicació que cada un dels consells realitzen. Em
comentava la consellera d’Agricultura, que també en temes
laborals hi ha tota una política d’activar la presència de joves en
el camp i que pràcticament amb tres anys s’han incorporat, a
través d’unes ajudes específiques, 139 joves a la nostra
comunitat autònoma al camp. Per tant, també dins agricultura hi
ha tot aquest tipus de feina.

I efectivament, i per acabar, dir-los que un dels temes que ha
quedat pendent és la relació amb el Consell de la Joventut,
nosaltres és una de les primeres accions que varem fer quan
vàrem assumir aquesta competència, tant el director com jo
mateixa, va ser posar-nos en contacte amb el Consell de la
Joventut, hi ha hagut un canvi; crec que les relacions són molt
positives en aquest moment i tenim acords molt clars de quines
són les prioritats en temes de joventut i quina és aquesta
transversalitat. Per tant, confiï que durant aquest any el consens
sigui possible, que crec que així serà, i que les polítiques de
joventut doncs tenguin la importància que es mereixen, perquè
sens dubte són els talents, el futur de la nostra comunitat
autònoma i es mereixen tota la nostra prioritat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

III. Moció RGE núm. 1586/10, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació sanitària de l'illa
de Menorca, derivada del debat de la interpelAlació RGE
núm. 542/10.

Una vegada acabat aquest debat, passaríem al tercer punt de
l’ordre del dia, que correspon al debat i votació de la moció
RGE núm. 1586/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular;
és relativa a situació sanitària de l’illa de Menorca, derivada del
debat de la interpelAlació RGE núm. 542/10.

Pel Grup Parlamentari Popular i per defensar la moció,
intervé la Sra. Gener, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyors diputats.
Com bé s’ha dit, presentam la moció consegüent a la
interpelAlació debatuda en aquesta cambra fa dues setmanes,
sobre política sanitària a Menorca d’aquest govern. És una
moció que reflecteix el contingut d’aquella interpelAlació, que en
la seva essència no va ser rebatuda pel conseller de Salut,
responsable de la situació sanitària a Menorca. Presentam
aquesta moció com a conseqüència de què el conseller no va
presentar solucions ni a curt ni a mig termini per als problemes
avui existents a Menorca en matèria sanitària i que, bàsicament,
hem resumit en dotze punts. Evidentment, no és tot el que s’ha
de fer, però sí són les dotze qüestions més fonamentals amb les
quals la conselleria hauria d’actuar. Així, idò, pas a explicar, un
per un, cadascun d’aquests acords.

Primer: instar el Govern de les Illes Balears a redactar, en el
termini màxim de tres mesos, el Pla d’usos de l’hospital Verge
del Toro per convertir-lo en centre sociosanitari i disposar de
forma immediata les mesures que evitin la progressiva
degradació de l’edifici. Es fa urgent presentar aquest pla d’usos
que permeti definir l’ús futur de l’hospital Verge del Toro,
després de la desídia durant tres anys per part de la conselleria.

En resposta a preguntes escrites a aquesta diputada, el passat
9 de maig del 2009, 9 de novembre del 2009, el conseller
assegurava que es treballava en el Pla d’usos. El passat gener
del 2010, el director general Juli Fuster, també va anunciar la
imminent presentació del Pla d’usos; han passat tres mesos i
encara esperam. Per tant, no podem esperar més, és urgent
disposar ja d’aquest pla d’usos, per això exigim un termini
màxim de tres mesos.

Segon, instar el Govern de les Illes Balears a reconsiderar
l’opció d’un nou emplaçament per al centre de salut Es Banyer
i estudiar l’alternativa d’ampliar el centre de salut actualment
existent. És necessari reconsiderar l’emplaçament elegit per la
conselleria per construir el nou centre de salut Es Banyer, ja que
és una zona allà on es perdran 50 places d’aparcament i
s’intensificarà el trànsit rodat. És un lloc on s’hauran de fer, a
més, moltes més inversions de les previstes.

En tercer lloc, instam el Govern de les Illes Balears a
presentar en el termini de tres mesos un pla per disminuir l’alta
pressió assistencial del centre de salut Canal Salat i que inclogui
l’ampliació de la plantilla de metges de medicina general i
pediatria. El centre de salut Canal Salat de Ciutadella té la ràtio
pacient-metge més alta de Menorca, de manera que la mitjana
se situa al voltant dels 1.500 pacients per metge, en el centre de
salut de Ciutadella és de 1.750 per metge general i en els casos
de pediatria la ràtio és de 1.380, quan a la resta de Menorca és
de 967. Des de l’Àrea de Salut de Menorca s’ha reconegut
aquesta alta pressió assistencial existent i també s’ha reconegut
la necessitat d’haver de contractar més professionals sanitaris,
però no s’ha fet absolutament res al respecte. Per tant, també és
necessari i urgent un pla de mesures per tal de minvar aquesta
pressió i poder oferir als nostres pacients una millor qualitat
assistencial.

En quart lloc, instam el Govern de les Illes Balears a
presentar en el termini de tres mesos, un estudi de necessitats o
viabilitat d’un segon centre de salut a Ciutadella. Després de
diversos anuncis per part del gerent de l’ib-salut sobre la
realització d’un estudi per determinar si procedeix fer un nou
centre de salut o no, aquests anuncis varen ser el febrer del
2008, es va tornar repetir el març del 2009, també amb unes
altres declaracions fetes a l’octubre del 2009 i finalment amb
una visita del conseller a Ciutadella el març del 2010 va reiterar
que estava fent feina en aquest estudi. També l’Ajuntament de
Ciutadella va aprovar per unanimitat de tots els seus membres,
instar la conselleria a fer aquest estudi. A dia d’avui no sabem
res al respecte i per açò també exigim al Govern que el pugui
presentar en un termini de tres mesos, ja que fa molts de mesos
i anys que hi està treballant.

En cinquè lloc instam el Govern de les Illes Balears a
presentar en el termini de tres mesos el Pla estratègic
d’actuacions per a l’illa de Menorca. Teòricament fa dos anys
que treballa amb aquest pla estratègic, del qual no sabem res.
Per tant, també exigim la seva presentació immediata.

En sisè lloc, instam el Govern de les Illes Balears a ubicar
la cambra hiperbàrica a un lloc adequat que compleixi les
mesures de seguretat adients i que sigui definitiu, amb el
consens dels metges de l’hospital. Hem sabut per premsa
aquests dies que les obres per a la nova ubicació de la cambra
hiperbàrica estan a punt d’iniciar-se i exigim que es reconsideri
la decisió d’ubicar-lo al costat del servei d’urgències i s’ubiqui
a un lloc més adequat que compleixi les mesures de seguretat i
aïllament per evitar renous. A més, la ubicació al costat
d’urgències concita una forta repulsa del personal, a qui no s’ha
consultat, ni s’ha explicat res del projecte. Per tant, no hi ha
consens sobre la ubicació proposada.

En setè lloc, instam el Govern de les Illes Balears a mantenir
el servei 061 amb el seu personal i les funcions pròpies i no
fusionar-lo amb el servei d’urgències. Aquest tema no encara no
està aclarit, hi ha molta confusió. Sabem que hi ha unes
negociacions en marxa, però el mateix personal del 061 ha
denunciat, el passat 19 d’abril, que a l’hora d’iniciar les
negociacions l’ib-salut mantenia com a punt de partida encara
que el projecte de desmantellament del 061 fos una realitat.
Com que no sabem quina és la voluntat de la conselleria, és per
açò que instam i des del Partit Popular demanam que no es
fusioni i que es mantengui el servei descentralitzat i amb
gerència pròpia. Com ja vaig dir, no hi ha dubte que la fusió del
061 amb urgències suposaria un retard en la capacitat de
resposta del servei del 061 i quan està en joc la vida de les
persones, aquest esdevé una qüestió primordial que no es pot
tocar.

En vuitè lloc, instam el Govern de les Illes Balears a
coordinar amb més eficàcia el servei de l’avió-ambulància. Ja
vaig explicar el cas d’un acompanyant que va arribar amb avió
regular abans que el propi pacient amb avió-ambulància. Des
del Partit Popular podem entendre els avantatge de l’avió-
ambulància, però no compartim que s’hagi anulAlat l’helicòpter.
Com que els fets són els que són i les decisions ja estan preses,
almanco demanam que hi hagi molta més eficàcia en la
coordinació del servei de l’avió-ambulància per tal d’evitar
llargues esperes que poden ser decisives en moments de vida o
mort.
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En novè lloc, instam el Govern de les Illes Balears a fer tots
els esforços necessaris per cobrir totes les places d’oncologia,
fins i tot en períodes de malaltia, així com pediatria. Ja vaig
explicar que consideram que tot i les millores que pot suposar
el concert sanitari per assegurar la quimioteràpia i la consulta
d’oncologia a Ciutadella és irrenunciable seguir fent tots els
esforços necessaris per cobrir la quarta plaça d’oncòleg vacant,
fins i tot quan algun oncòleg estigui de baixa per malaltia.
Només així aconseguirem donar un servei òptim com el que
teníem abans amb les quatre places cobertes. Per altra banda,
referent a pediatria el doctor Gómez Arbona, gerent de l’ib-
salut, el passat 30 de gener de 2010 feia unes declaracions allà
on deia que l’àrea més problemàtica de l’hospital era pediatria.
Per açò també aquí demanam tots els esforços necessaris.

En desè lloc, instam el Govern de les Illes Balears a posar en
marxa el servei d’hemodiàlisi de Ciutadella en el termini d’un
mes. A dia d’avui encara no estan en funcionament les noves
instalAlacions d’hemodiàlisi de Ciutadella. És inadmissible que
dos mesos després d’acabades les obres no estigui en marxa.
Aquest retard ha causat molèsties als malalts, els quals s’han
manifestat públicament exigint-ne també la seva posada en
marxa. També demanam instar el Govern de les Illes Balears a
complir els acords aprovats sobre cirurgia vascular a Menorca.
A dia d’avui alguns dels acords aprovats per unanimitat en
aquesta cambra no s’estan complint, com per exemple la
presentació de l’estudi sobre les necessitats de cirurgia vascular
a Menorca o com la instauració dels protocols d’actuació
necessaris que assegurin tenir cirurgia vascular a Menorca en
cas d’urgència.

I, per últim, instam el Govern de les Illes Balears a fer
efectives les ajudes econòmiques promeses a les persones
celíaques de les Illes Balears. A dia d’avui no hi ha cap de les
persones celíaques que hagi rebut les ajudes econòmiques que
el conseller de Salut es va comprometre i que vàrem aprovar per
unanimitat el passat setembre de 2008. Farà dos anys i no s’ha
fet absolutament res al respecte. Per a nosaltres és totalment
intolerable que les famílies encara avui esperin aquestes ajudes
econòmiques. Aquest precisament és un dels acords incomplerts
que denunciava avui el nostre portaveu Sr. Fiol.

En definitiva, consideram que aquestes propostes d’actuació
millorarien considerablement la situació de molts de malalts i
usuaris en diferents àmbits i prestacions, millorant la qualitat
assistencial i també millorant la qualitat de vida dels pacients.
És important destacar que aquestes són peticions no només del
Partit Popular, sinó de multitud de malalts i associacions de
malalts i usuaris amb qui ens hem reunit. Algunes d’elles també
tenen el suport dels sindicats mèdics i de professionals sanitaris.
És per açò que demanam i esperam el màxim suport a aquesta
iniciativa. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam ara al torn de fixació de
posicions. Primerament per part del Grup Parlamentari Mixt...,
no hi ha intervenció. Per tant passam al Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds. Té la paraula el Sr.
Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En el
debat de la interpelAlació, ara fa 15 dies, ja vaig preveure i així
ho vaig explicar, la situació que ens trobaríem avui. Vaig dir i
disculpin que me citi personalment, deia: “per al nostre grup un
factor sí és nou respecte l’anterior legislatura i aquest factor és
la utilització partidista que n’ha volgut fer avui el Partit
Popular”. Continuava dient: “malament anam si diputats
menorquins intenten emprar el tema de la salut per a usos
partidistes”. I acabava afirmant que “no tot val”.

Però és evident per a qualsevol que hagi llegit aquesta
moció, que per al Partit Popular sí val tot, no té cap escrúpol ni
un a l’hora d’emprar un tema tan sensible, com és l’atenció
sanitària, per purs i durs interessos de partit. No ens enganem,
senyores i senyors diputats, no ens enganyem, l’objectiu
d’aquesta moció tal i com està redactada no és per a res la
millora del servei de salut a l’illa de Menorca, aquest no és
l’objectiu, és com a molt una justificació, una mena d’excusa.
Ens podem demanar, llavors, quina és la intencionalitat real de
presentar en aquesta cambra 12 punts que manipulen
absolutament la realitat, 12 punts que es basen en falsedats
clamoroses o, pitjor encara, mitges veritats, que distorsionen
intencionadament l’actuació de la Conselleria de Salut. Jo crec
que i tots ho sabem, la intencionalitat és real, és òbvia i ben
simple. L’única cosa que pretenen, tots ho sabem, és aconseguir
un cert ressò mediàtic, uns titulars de premsa i res més,
absolutament res més. I açò a costa de posar en dubte la
professionalitat del personal sanitari, de botar-se decisions
municipals i de tenir l’arrogància d’establir terminis arbitraris.

Senyores i senyors diputats, jo no m’estendré analitzant en
detall cadascuna de les propostes efectistes, oportunistes i
políticament interessades que ha presentat amb aquesta moció
el Partit Popular, jo crec que no hem d’entrar en aquest joc.
Simplement permetin-me que deixi ben clares algunes de les
idees, maldament només sigui perquè consti en acta, que crec
que és important exposar des d’aquesta tribuna.

Primera, l’avió-ambulància garanteix major seguretat i
atenció als pacients perquè és un avió medicalitzat. Ha suposat
un importantíssim avanç respecte de la situació anterior i
funciona amb correcció. Qui digui el contrari falta a la veritat.

Segona. Ben aviat estarà enllestida l’ampliació del servei de
diàlisi, amb més capacitat d’atenció, amb instalAlacions
reformades i amb equipament nou. Tot el procés s’ha fet seguit
els terminis administratius amb absoluta escrupolositat, clar,
cosa que el Partit Popular ja sabem que aquesta escrupolositat
no era el seu sant i senya. Ho feien d’una altra manera i després
els passa el que els passa. Però si encara no està en
funcionament és perquè s’han seguit els terminis
escrupolosament que és el que li pertoca fer a una administració.
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Tercera. La Conselleria de Salut complirà, millor dit,
compleix tots i cadascun dels seus compromisos, els que
s’enumeren a la moció i d’altres, tots. Allò que no farà és cercar
dreceres, vulnerant la legalitat per complir-los. Això no ho
farem, no ho farà aquest govern perquè no ens trobaran ni en
embolics, ni presses irresponsables.

Quarta. La situació del servei de salut a Menorca és ara molt
millor que fa uns anys, tot i les mancances existents, que no neg,
però crec que és una irresponsabilitat magnificar-ho. Tant en
oncologia com a pediatria, que s’anomenen a la moció, la tasca
i els esforços són incessants, no s’ha renunciat a res ni s’ha
paralitzat res. I és cert que hi ha dificultats per contractar alguns
especialistes, dificultats que existeixen aquí i a molts indrets de
l’Estat, però dificultats que són les mateixes que es va trobar
l’anterior consellera de Salut i que el nostre grup mai no va
utilitzar políticament d’una forma tan barroera.

Cinquena. Hi ha decisions que no es poden prendre
unilateralment des del Govern de les Illes Balears, hi ha altres
administracions afectades. És el cas per exemple de la ubicació
del centre de salut Es Banyer, que respon a una sobirana de
l’ajuntament de la població. Demanar el contrari, decisions
unilaterals, demostra ignorància, mala fe o, el que és pitjor, un
clar menyspreu per la justa colAlaboració i l’àmbit competencial
entre institucions.

Sisena. Totes i cada una de les instalAlacions sanitàries es
realitzen tenint molt en compte les mesures de seguretat i
buscant el consens social i també entre els professionals.
Respecte de la cambra hiperbàrica, que el PP va deixar sense
fer, sense projectar, i açò no ho hem d’oblidar, també s’han
seguit escrupolosament aquests criteris de seguretat. A aquest
respecte basta llegir unes declaracions, i no de portaveus del
Govern, sinó del representant del sindicat mèdic lliure i que jo
sàpiga no és un portaveu del Govern, que refusa clarament,
rebat i ridiculitza l’alarmisme sense fonament i absolutament
irresponsable que sobre el tema ha volgut difondre per premsa,
sense escrúpols ni coneixement, precisament la diputada que
avui aquí ha parlat. Els ho llegiré: “segon el representante del
sindicato médico libre, las quejas del PP no tienen sentido. Es
imposible que haga ruido porque el generador -es refereix a la
cambra hiperbàrica- está instalado fuera del edificio. Además,
es prácticamente imposible que haya un accidente porque son
sistemas controlados al cien por cien por el Ministerio de
Salud y de hecho similares a los utilizados por otras máquinas
que hay en el interior del centro”. És a dir, alarmisme sense
fonaments i sense escrúpols.

Jo crec que no importa afegir-hi gairebé res més,
presumiblement aquesta moció en part o tota, no ho sé, serà
aprovada, però sens dubte no serà amb el vot del nostre grup
parlamentari. A no ser que, per una vegada i de forma insòlita,
el Grup Popular tengués una mica de seny i modifiqués en
positiu les seves propostes...

(Remor de veus i petit aldarull a la sala)

Senyors diputats, aquí venim a pegar, però també venim a
rebre, així que deixin-me continuar! Però com que mai no he
cregut en miracles, don gairebé per fet que passarem a votació
aquestes 12 mesures, tal i com estan redactades...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats!

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

...que per resumir podem qualificar...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats! Tenguin una mica de contenció.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Jo he demanat i em reafirm amb el dret a la meva paraula,
que...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pastor! Sr. Pastor!

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Jo he demanat més seny a l’hora de redactar i consider que
aquest redactat demostra manca de seny, perdoni que li ho
digui, però és el que consider i tenc dret a dir-ho des d’aquesta
tribuna. Faltaria més!

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pastor! Sr. Pastor! No té l’ús de la paraula. Per tant, per
favor! Contengui’s una mica i escoltin qui té l’ús de la paraula.
Per favor! Sr. Diputat! Sr. Riudavets, continuï.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, com deia, jo mai no he cregut en miracles i demanar seny
al Partit Popular seria un miracle. 

Per tant, don gairebé per fet que passarem a votació aquestes
12 mesures, tal i com estan redactats i que per resumir jo
qualificaria que estan basades en falsedats irresponsables, la
majoria, algunes són de dubtosa legalitat i totes absolutament
redactades amb intencions partidistes, fins i tot ni tan sols
aquelles que ja estan en marxa, aquelles que ja realitza el
Govern rebran el nostre suport, perquè això suposaria
convalidar la seva intencionalitat que nosaltres consideram
totalment espúria i a això no hi estam disposats. 
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Com he dit abans, s’ha demostrat que per al Partit Popular
sí val tot. Jo crec que aquesta moció demostra que són capaços
d’emprar la salut i el patiment dels ciutadans de l’illa de
Menorca per als seus interessos. I per sort i per molt que els
sàpiga greu i interrompin quan no tenen dret a fer-ho, el nostre
grup parlamentari diu el que pensa des d’aquesta tribuna, ho
deia abans, ho diu ara i ho continuarà dient malgrat els sàpiga
greu.

Gràcies.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, per favor!

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com tots els diputats ja saben, el
Partit Popular té un intens debat intern per discernir a quina illa
de les illes menors el nivell sanitari està pitjor, per a la Sra.
Castro és Eivissa i per a la Sra. Gener és Menorca. Dins aquest
debat que es va reproduint en aquesta cambra, avui toca
Menorca, i el Partit Popular presenta tota una bateria de
propostes que jo crec que al darrera tenen un clar missatge, hi
ha un rerafons molt clar i és voler fer creure a la gent que el
servei públic de salut a Menorca no funciona i repeteixen la
seva frase favorita: “i el conseller o l’ib-salut no fa
absolutament res”. I perquè aquest missatge cali, a pesar del mal
que açò fa, perquè genera desconfiança, no escatimen ni
esforços ni oportunitats i aprofiten, ho veim cada tantes
setmanes, aprofiten casos puntuals d’incidents desafortunats,
incidents que són excepcions, però que són aprofitats per fer
demagògia i catastrofisme, fins i tot també han utilitzat el dolor
de pacients, persones malaltes per fer acusacions polítiques a
professionals, algunes molt dures i algunes molt doloroses. 

Però la realitat és ben diferent, la realitat és que Menorca té
un servei públic de salut que funciona, un servei públic de salut
que és rebut amb satisfacció a totes les enquestes per part dels
usuaris, un servei que avança, que incrementa la cartera de
serveis, que planifica i que executa inversions.

Per tant, el Partit Socialista no comparteix ni aquesta manera
de fer política, molt ben explicada pel Sr. Riudavets, ni
comparteix tampoc aquest missatge que el Servei Públic de
Salut no funciona. És per això que nosaltres també votarem en
contra de tots els dotze punts de la moció.

Votarem en contra de tots els punts, però volem destacar que
en la majoria dels punts, el Partit Popular presenta coses que no
és que hi estiguem a favor, és que ens consta que el Govern hi
fa feina i hi avança considerablement, però no insistiré en els
arguments del Sr. Riudavets sobre la intencionalitat que tots -
que tots- poden observar en aquesta moció. 

Un exemple: el punt 1; posen un termini de tres mesos,
supòs que és condició per tal que a aquesta moció no se li pugui
donar suport, però la veritat és que el Govern, a l’antic edifici
Verge del Toro, no hi ha deixat de fer feina i ho ha fet d’una
manera coordinada amb les altres tres administracions
implicades, s’estan posant damunt la taula diferents opcions,
entre aquestes evidentment l’ús sociosanitari, però encara no hi
ha un document definitiu. Una cosa que ja és una realitat és que
a un edifici annex ja funciona un centre de salut nou. 

Un punt en el qual estam especialment en desacord és el
punt 2 perquè com ja s’ha assenyalat la cessió es fa per part de
l’Ajuntament d’Alaior que és el que té les competències per
prendre aquesta decisió, a més es va fer en tallers de
participació ciutadana i a més la proposta ha estat analitzada i
és compartida per la gerència a Menorca que considera que la
parcelAla és suficient per a les necessitats actuals i futures amb
una previsió de quinze anys. Per tant, votar aquest punt seria
anar en contra de la institució que té les competències i també
seria anar en contra d’un procés de participació.

Un altre punt d’exemple que no es vol... que s’arribi a un
acord, punt 3 i punt 4, on també posen terminis impossibles i on
també es fan afirmacions falses com que la pressió del Canal
Salat està molt per damunt la mitjana quan precisament és un
centre de salut que té una pressió a la mitjana i és un centre de
salut on, si alguna cosa ha passat és que la ràtio de targetes
sanitàries per metge ha baixat considerablement i per tant els
professionals poden dedicar més temps i l’usuari pot sortir més
satisfet d’aquest servei.

Del punt 4, ja ho va anunciar en seu parlamentària el
conseller que està en procés un estudi per a Ciutadella, per tant
no té sentit donar-li suport, ben igual que el punt 5, una altra
vegada posen un termini de tres mesos. Es veu que això dels tres
mesos, deu acabar el món d’aquí a tres mesos o deuen passar
coses molt grosses, però la realitat és que les actuacions es
planifiquen constantment i la realitat és que ja fa un any que es
va presentar un pla estratègic que, entre altres objectius, ha
reforçat l’atenció primària com a garantia de proximitat i com
a garantia de sostenibilitat del sistema sanitari. Per tant, no és
necessari cap pla estratègic nou perquè ja en tenim un que
funciona, que dóna resultats i, per exemple, ja tenim dos centres
de salut nous a Menorca que beneficien 30.000 persones.
Igualment, també tenim un nou hospital de dia, amb places per
a psiquiatria general i per a pacients amb trastorn d’alimentació
que també suposa un estalvi de 1.000 desplaçaments. 
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Les dades són les que són i les dades demostren que la
sanitat pública a Menorca funciona. Han augmentat un 10% les
intervencions quirúrgiques, han augmentat un 17% les consultes
externes, han disminuït quasi un 30% els trasllats, etc. 

Respecte a la cambra hiperbàrica, ahir vaig assistir al plenari
del consell insular que és un àmbit que com sap no té
competències en salut, però és utilitzat per estendre aquest
missatge que no funciona i respecte a la cambra hiperbàrica la
consellera del Partit Popular va dir que era un cotxe. En aquell
moment vaig pensar en un panda o en un 127 i entre els
periodistes vàrem pensar, bé, no ho sé, almanco deu ser un
cotxe un poc més modern, però aquesta era la definició de
cambra hiperbàrica que va posar la consellera del Partit Popular
al Consell Insular de Menorca. 

La realitat és que la cambra hiperbàrica de Menorca és
idèntica com sap a la de Son Dureta, està operativa al cent per
cent, dóna uns bons serveis i la ubicació definitiva també està
decidida, els espais habilitats reuneixen totes les garanties de
seguretat i és una decisió que supòs que està avalada per tots els
tècnics i compleix totes les garanties de seguretat, renou, etc. No
crec que sigui una decisió política. 

També estam radicalment en contra en el punt 7, perquè el
061, com es conegut per tothom, està en un procés de
negociació, però s’ha de deixar ben clar que el 061 ni es
desintegra ni desapareix, s’hi fa feina i estam segurs que
arribarem a una solució de consens.

El punt 8, crec que no val la pena entrar-hi perquè no hi ha
cap dubte que a Menorca ha millorat el servei del transport aeri
amb l’avió medicalitzat. Els professionals i els usuaris s’han
mostrat molt satisfets i això és garantia que les coses s’han fet
bé. El servei ha millorat, es dóna cobertura 24 hores, s’ha
millorat l’assistència mèdica en vol i ha millorat la resposta
davant condicions climatològiques adverses. 

El punt 9, oncologia, és evident que s’han de continuar fent
tots els esforços possibles, ens consta que es fan, perquè hi hagi
un quart oncòleg, però crec que aquí s’han dit coses que no
s’ajusten a la realitat i la realitat és que la passada legislatura
vàrem estar un any sense... en què el servei d’oncologia va estar
sense cap oncòleg i aquí s’ha dit que teníem les quatre places
cobertes. Per primera vegada s’ha consolidat i s’ha donat
estabilitat a aquest servei amb tres oncòlegs i per primera
vegada també s’ha aprovat una estratègia de cures palAliatives i
per primera vegada també s’ha signat un acord amb la clínica
Juaneda i el 2009 s’han realitzat 5.000 consultes que són un
35% més que el 2008. La realitat és que es va tancar el 2009
amb zero pacients en llista d’espera a oncologia, és a dir,
oncologia funciona per molt que a alguns els sàpiga greu.

Evidentment, pediatria, són insuficients els professionals
que ara donen els serveis, però també és evident que és un
servei que ha millorat. Com també ha millorat el servei
d’hemodiàlisi, sense cap dubte, els usuaris prest tendran a la
seva disposició un nou... unes noves instalAlacions...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Carretero, ha d’anar acabant, per favor.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Molt bé, gràcies, Sra. Presidenta. Tindran unes noves
instalAlacions gràcies a la inversió de 200.000 euros que s’ha fet.

Punt 11, els acords, es respecten i punt 12, s’han realitzat
moltes accions per millorar la qualitat de vida de les persones
celíaques que m’agradaria detallar, però que per falta de temps
ho deixarem per a una altra ocasió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. La Sra. Castro s’ha sentit alAludida.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Per alAlusions li demano la
paraula perquè el Sr. Carretero m’ha esmentat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument volia contestar al
Sr. Carretero perquè ens ha acusat que tant jo com la Sra. Gener
feim competicions en preocupació sobre la política sanitària
d’aquest govern a les illes menors i si ho feim així vull aclarir
que és perquè ens preocupa la política que l’actual conseller, Sr.
Thomàs, du a terme a les illes, tant a Eivissa com a Menorca, i...

(Remor de veus)

...per suposat, perquè és la nostra obligació vetllar perquè el
Govern treballi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, no pot entrar al fons, no pot entrar al fons del
debat, només pot defensar la seva alAlusió, per favor, sobre com
l’han alAludida, no utilitzi el fons.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Bé, ho vull explicar, perquè estic preocupada..
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LA SRA. PRESIDENTA:

Però no pot entrar al fons del debat.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

D’acord, d’acord, idò perquè la nostra obligació és vetllar
perquè el Govern atengui bé les necessitats sanitàries de les illes
d’Eivissa i de Menorca...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Carretero... hem recollit la seva alAlusió

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

No he acabat, tenc un minut almanco,...

LA SRA. PRESIDENTA.

Sra. Carretero, per favor... ah!, perdoni, Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

És que la preocupació, Sra. Presidenta, ve donada perquè
aquest govern i els diputats que li donen suport estan més
preocupats a desacreditar-nos i insultar-nos com ha quedat avui
ben palès...

LA SRA. PRESIDENTA:

No pot entrar al fons, per favor!, senyora...

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

...per part del BLOC. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

El grup proposant, per favor, té la paraula.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, és per rebatre algunes de les
manifestacions que han fet els grups. 

Sr. Riudavets, ara resulta que demanar millores per als
malalts de Menorca és fer partidisme. Miri, sap què és fer
partidisme? Partidisme és emprar les institucions per a l’interès
d’un partit, com per exemple fa el PSM a Sant Lluís en un tema
d’una piscina, per exemple, açò és partidisme, perquè no he
sentit mai que defensar els interessos dels malalts, que
preocupar-nos per les situacions que viuen els malalts avui sigui
fer partidisme. No sabia que parlar de salut en aquest parlament
fos un tabú, bé, vull dir, és que no podem parlar de salut?, per
què hi ha una comissió no permanent de salut?, per què hi ha un
conseller de Salut aquí que seu?, se suposa que tenim tot el dret
del món de demanar-li explicacions. O sigui, ara resulta que
proposar una moció i fer tot un seguit de propostes és una
indecència, és no te tenir seny, perdoni, Sr. Riudavets, quan
venguin els malalts a explicar-nos les seves preocupacions i
quan ens venguin a explicar les situacions que viuen i ens
demanin ajuda els direm: “no mirin, no, perquè això al

Parlament és no tenir seny”. Això. Vol que els ho diguem, això?
Això és el que direm que pensa el Sr. Riudavets dels malalts i
de la situació de Menorca. 

En relació amb el Partit Socialista, que troba que s’han posat
unes propostes que són inassumibles i que amb aquestes
propostes no es pot arribar a acords, com a mínim -com a
mínim- si de veritat estan interessats pels temes de salut a
Menorca, com a mínim haguessin pogut proposar esmenes, si
troba que en tres mesos no té temps, la conselleria, de dur-ho a
terme, idò proposi quatre mesos, cinc mesos, sis mesos, però és
que ni tan sols s’ha preocupat vostè d’això. 

Això dóna a entendre el nivell i el grau de preocupació que
tenen per la situació de la salut a Menorca perquè és cert que hi
ha coses que es fan bé, ja li ho vaig dir, no vénc a alabar-li les
coses que es fan bé, vénc a dir les coses que no s’estan fent bé
i també li vénc a denunciar les coses a les quals no hi ha fet
absolutament res, que n’hi ha, n’hi ha i no ens ho inventam, són
propostes i són peticions que com he dit abans neixen dels
mateixos malalts, dels mateixos usuaris, de les mateixes
associacions, dels mateixos sindicats. Nosaltres hem fet
d’altaveu de totes aquestes peticions, però no se les inventa el
Partit Popular, existeixen i són situacions reals perquè, és cert
o no és cert que a l’Hospital Verge del Toro no s’hi ha fet res en
tres anys? No s’hi ha fet absolutament res.

També és cert que al centre del Canal Salat, vostè va
proposar unes millores i encara les esperam. Vostè va dir, va
venir i va dir que faria un estudi de necessitats i encara
l’esperam. També és cert que a hemodiàlisi fa dos mesos que les
obres estan acabades i encara no han estat capaços de posar-ho
en marxa. També és cert que a oncologia el servei mai no ha
estat el mateix que teníem. El problema en oncologia és que
teníem un equip d’una gran excelAlència i que vostès se’l varen
carregar per motius personals i des d’aquell dia mai més no s’ha
donat un servei d’oncologia com cal i la prova està que hi ha
hagut moltes queixes d’associacions, d’usuaris i allà són.

En cirurgia vascular tampoc no ha complert els acords i això
és així. Amb el servei del 061, juguen a la confusió. Diguin
clarament si desmantellaran o no desmantellaran aquest servei,
aprovi aquesta proposta, sigui valent i digui: “no
desmantellarem el servei del 061 a Menorca”. No, no ho ha dit,
idò aprovi-ho, si ho ha dit aprovi almanco el punt del 061.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, no s’ha de dirigir als consellers, sinó als
intervinents.

LA SRA. GENER I BOSCH.

Molt bé. Bé, per una altra banda, és cert o no és cert que les
persones celíaques no han rebut ni un euro de l’ajuda econòmica
que es va comprometre per part de la conselleria? És cert. És a
dir, tots i cadascun dels dotze punts que avui duim són qüestions
que no s’han resolt per la conselleria i a les quals trobam que
s’ha de donar resolució immediata perquè rere aquestes
qüestions hi ha la problemàtica d’uns usuaris, d’unes famílies,
d’unes situacions. Ara, si volen tancar els ulls a tota aquesta
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realitat, idò allà vostès, viuran en un altre món, tot és fantàstic,
tot ho feim molt bé i no feim ni una mica d’autocrítica.

Miri, el que crec és que, en definitiva, senyores diputades i
senyors diputats, avui no donen un no, un vot en contra al Partit
Popular, no, no. Avui donen un vot en contra als pacients, als
malalts en particular i als ciutadans de Menorca en general.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Melià?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, Sra. Presidenta, és per demanar la votació separada dels
punts 2 i 7 de la resta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Els 2 i 7 es poden votar en conjunt? Bé. Idò una vegada
acabat el debat passaríem efectivament a la votació. 

Primerament votaríem si els sembla els punts 2 i 7. Passam
a votar. Votam.

Resultat de la votació: a favor, 28; en contra, 29. Per tant,
queden rebutjats.

Passam ara a la votació de la resta de punts. Passam a votar.
Votam.

Un moment, senyors diputats, a veure si ho arreglam...

(Remor de veus)

Un moment, una mica de tranquilAlitat i tot s’arreglarà
perquè...

Passam a votar. Votam.

Esperarem... necessita una mica de temps... provarem ara.

Passam a votar. Votam.

(Aplaudiments)

Resultat de la votació: a favor, 31; en contra, 26. Per tant,
queden aprovats els diferents punts de la moció excepte els
punts 2 i 7.

IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del
Decret llei, de mesures urgents relatives a determinades
infraestructures i equipaments d'interès general.

Passam ara al quart punt de l’ordre del dia que és el debat i
votació sobre la validació o derogació del Decret Llei de
mesures urgents relatives a determinades infraestructures i
equipaments d’interès general. 

Per part d’un membre del Govern... en aquest cas el Sr.
Conseller de Presidència té la paraula. Sr. Moragues, té la
paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, permetin-me unes breus paraules de presentació del
Decret Llei 1/2010, de 26 de març, de mesures urgents relatives
a determinades infraestructures i equipaments d’interès general,
que avui duim a la cambra per a la seva convalidació, i que
persegueix, i cit literalment, “introduir una sèrie mínima de
modificacions legals que han de permetre resoldre problemes
molt concrets, però que són necessàries per coadjuvar en un
impuls de l’activitat econòmica amb implicacions ambientals en
diferents zones de la nostra comunitat autònoma”, i tanc la cita.

Com vostès saben, senyores i senyors diputats, aquesta no és
la primera vegada que el Govern presenta un decret llei
semblant a la cambra. El passat 17 de desembre jo mateix vaig
explicar el contingut del Decret Llei 4/2009, de 27 de
novembre, de mesures urgents en matèria d’ordenació del
territori i del medi ambient, que finalment no va ser convalidat.

Avui tornam presentar un text idèntic pel que fa als articles
1, 2 i 3, del Decret Llei 4/2009, d’on ara s’han suprimit els
articles 4 i 5 i les disposicions transitòries relatives a caça i
pesca fluvial perquè l’objecte pel quan va ser creats ja no té raó
de ser. Per açò mateix el Govern ha considerat oportú modificar
el títol i adaptar-lo al contingut actual.

I tornam portar la norma a aquesta cambra perquè avui sí
que hi ha consens entre tots els grups parlamentaris perquè
pugui ser convalidada. En tot cas, senyores i senyors diputats,
deixin que els recordi el que pretén aquesta norma a través de la
qual el Govern vol donar suport a l’economia productiva,
possibilitant la construcció de distintes infraestructures d’interès
general i autoritzant mesures en relació a algunes processos
urbanístics i edificadors singulars.

Els articles 1 i 2 impliquen de forma directa la delimitació
i l’ordenació d’espais dotacionals d’àmbit supramunicipal tant
a l’illa d’Eivissa com a la de Menorca. Aquests espais, i parl
dels terrenys de l’antic aquarterament de Sa Coma, a Eivissa, i
de la delimitació i declaració d’utilitat pública del centre
d’interpretació de la reserva de biosfera de l’illa de Menorca a
S’Enclusa, són necessaris per al desenvolupament ambiental,
social i econòmic d’ambdues illes. D’altra banda l’article 3
permet de forma transitòria i provisional atorgar llicències per
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a habitatges unifamiliars sense que aquests s’hagin connectat al
servei general de clavegueram, però condicionades al fet que ho
facin en un termini màxim de dos anys.

Pel que fa als terrenys de l’antic aquarterament de Sa Coma
a l’illa d’Eivissa, el decret llei ordena el sistema general
d’equipaments i infraestructures perquè els edificis i les
instalAlacions preexistents es puguin rehabilitar i assignar uns
usos provisionals mentre el consell insular redacta i aprova el
corresponent pla especial. Açò permetrà d’una banda avançar
les obres i mantenir també llocs de feina i, de l’altra, palAliar el
dèficit històric en infraestructures de caràcter autonòmic i
supramunicipal que pateix Eivissa. Així es podran ubicar des
d’un campus universitari o un centre d’emergències, o distintes
instalAlacions esportives. El decret llei permetrà implantar
infraestructures d’interès insular que estiguin justificades per
raons ambientals, com és el cas de la nova depuradora de Vila.

En el cas de Menorca, la delimitació i declaració d’utilitat
pública del centre d’interpretació de la reserva de la biosfera de
l’illa de Menorca a S’Enclusa, a Ferreries, fa possible
l’expropiació del camí d’accés al centre d’interpretació i
possibilita també, i expressament, la titularitat pública i la
urgent ocupació d’aquests terrenys. També declara com a
inversions d’interès autonòmic les destinades a la implantació
del centre i a la millora del seu camí d’accés, també amb la
finalitat darrera d’agilitar tràmits administratius.

L’article 3 del decret regula les exempcions del servei de
clavegueram. Davant l’obligatorietat dels sectors urbans o
urbanitzables de tipologia d’habitatge unifamiliar aïllat de
comptar amb un servei de clavegueram per obtenir llicències
d’edificació, el decret llei permet una situació d’excepcionalitat
amb una durada màxima de dos anys a partir de la seva entrada
en vigor; açò només si en el planejament general o en el seu pla
parcial no està previst que l’evacuació d’aigües es faci pel
sistema de clavegueram. Així serà possible demanar llicència
d’edificació per a habitatges unifamiliars aïllats sense comptar
amb servei de clavegueram durant dos anys a partir, com he dit
abans, de l’entrada en vigor del decret llei, amb una sèrie de
condicions que vénen reflectides en el mateix decret: s’haurà
d’avalar el cost d’instalAlació, el primer any els ajuntaments
hauran d’aprovar un projecte de dotació, el segon any s’haurà
d’executar i posar en marxa el servei, etc., etc., acabant que en
tots dos casos és necessari que aquestes condicions, una per una,
siguin informades favorablement per la Direcció General de
Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient, i només
en aquest cas, si l’informe és favorable, es podrà atorgar la
llicència.

Finalment, senyores i senyors diputats, vull agrair a tots els
grups de la cambra l’esforç que han fet durant aquests mesos
que hem estat en contacte, i el que esper que facin avui per
validar aquest decret llei amb el seu vot a favor o amb la seva
abstenció positiva. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Moragues. 

Passam ara a les intervencions dels grups en torns a favor.
Pel Grup Parlamentari Mixt la Sra. Marí té la paraula.

Té la paraula, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, se’ns
posa a discussió en aquesta cambra la validació o derogació del
Decret Llei 1/2010, de 26 de març, de mesures urgents relatives
a determinats infraestructures i equipaments d’interès general,
en què es contemplen tres articles. El primer és l’ordenació del
sistema general d’infraestructures i equipaments
supramunicipals de Sa Coma a Eivissa, la delimitació i
declaració d’utilitats públiques d’aquest terme conegut com
S’Enclusa a l’illa de Menorca, i la regulació d’exempcions al
servei de clavegueram.

Ens trobam en aquesta discussió perquè, d’una banda, la llei
permet de dur endavant decrets lleis d’aquestes característiques
i, d’altra, hom ha considerat des del Govern de les Illes Balears
que ho havia de fer per la transcendència social i per la
importància dels tres casos que estam comentant. Ja vàrem
intentar aprovar-lo el passat mes de desembre a grans trets,
aleshores el Decret 4/2009, perquè aleshores contemplava més
aspectes que no el present decret. En aquell moment, com tots
vostès deuen recordar, no vàrem aconseguir de sortir-nos-en.
Potser no es varen negociar les coses de la manera més
adequada o varen tenir més transcendència les circumstàncies
polítiques del moment que no les característiques del decret.
Sigui com sigui va quedar afectat i no es va validar, i ens
tornam a trobar en la seva discussió.

Hom pot considerar, segons quin sigui el punt de vista, que
s’ha fet o no un abús del decret llei. Per la meva banda, senyores
i senyors diputats, consider que les qüestions que s’hi
especifiquen són prou importants no només perquè les discutim
davant aquesta cambra sinó perquè el Parlament de les Illes
Balears validi el present decret llei. L’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears permet acudir al decret llei per resoldre de
manera ràpida i urgent per via no habitual qüestions que
s’afectin per circumstàncies econòmiques especials o per
necessitats extraordinàries i urgents. 

Les tres qüestions que ens afecten, Sa Coma, S’Enclusa i el
clavegueram, són tres qüestions urgents, tres qüestions
especials, tres qüestions que s’han de resoldre, tal i com també
hi ha fet esment el conseller. No ens estendrem en allò que ell
mateix ja ens ha dit, però sí que voldria remarcar el fet de les
inversions que implicarà, tant les inversions a Eivissa, a Sa
Coma, com a Menorca. 

Voldria estendre’m, això sí, en l’article 1, el que fa
referència a Sa Coma, que implica d’alguna manera també més
inversió dels tres que apareixen en aquest decret llei. Aquest
article en el seu moment, i al nostre entendre, va ser la causa
que no es validàs el decret a què ens hem referit anteriorment.
Ara en aquests moments el decret llei que tenim avui aquí,
l’1/2010, no és gratuït, sinó necessari. Tal i com va prometre en
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el seu moment el president del Consell Insular d’Eivissa, en
Xico Tarrés, es va iniciar un procés de diàleg, després de la
derogació de l’anterior decret es va iniciar un procés de diàleg
entre el consell i els ajuntaments de Sant Antoni de Portmany i
de Santa Eulària del Riu, totes tres institucions implicades en el
pla de Sa Coma. Es tractava d’intentar solucionar la qüestió a
través del diàleg entre les tres institucions afectades. Després de
quatre mesos d’haver començat aquell procés de diàleg, emperò,
no s’ha aconseguit d’arribar a un consens, i per tant no existeix
una postura comuna que permeti tirar el projecte endavant. De
tota manera aquesta diputada té i espera desitjos que aquest
diàleg continuï en un futur i un present immediat, però
mentrestant, per responsabilitat, perquè els equipaments i les
infraestructures que han d’anar a Sa Coma són massa urgents
per a l’illa d’Eivissa, s’ha de dur endavant aquest decret llei. Els
equipaments que van a Sa Coma són el campus universitari, a
més d’altres dependències educatives; les instalAlacions
esportives i el centre d’emergència. La manca d’espais fa del tot
necessària l’habilitació de Sa Coma per a tots aquests propòsits.

Voldria remarcar que en aquesta cambra per activa i per
passiva, en interpelAlacions i en mocions subsegüents, ja s’ha
posat de manifest la precarietat en infraestructures educatives a
l’illa d’Eivissa. Per tant la necessitat i la urgència que es dugui
endavant aquest projecte queden més que demostrades. Com
que duim temps de discussió sense haver arribat a cap acord,
ens trobarem que arribant el curs vinent aquests problemes
s’hauran agreujat si no hem aconseguit habilitar ja com a mínim
una part d’aquestes instalAlacions que es troben a Sa Coma. 

També voldria recordar que, en aquest indret de Sa Coma,
s’hi ha d’instalAlar la depuradora de Vila, i que aquesta també és
una infraestructura que no es pot retardar més. Voldria recordar
que es va tardar més d’11 anys a haver-hi acord per trobar un
solar adient, unes negociacions que van començar el 1999 i que
van arribar a un punt d’acord fa exactament dos anys. Al ritme
que anam, i si es repetís, ens trobarem una vegada més amb un
estiu amb dificultats en la qüestió de la depuració d’aigües. Per
tant qualsevol petita crítica a una possible modificació
necessària a una ANEI crec que queda més que demostrat que
és necessària per tirar endavant aquesta instalAlació. No podem
estar 11 anys més negociant aquest indret. En aquests moments
es va partir d’un acord entre tothom per situar-la a Sa Coma.
Facem que aquest acord pugui anar endavant, deixem ben clar
que no s’ha de tornar a repetir un retard d’aquestes tipologies.

Per tant, per totes aquestes raons votarem a favor de la
validació d’aquest decret llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Altres grups que vulguin intervenir a
favor? Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, estam
davant un debat reiteratiu, perquè no és la primera ni la segona
vegada que parlam d’aquesta qüestió i per tant la meva
intervenció serà breu per evitar repeticions innecessàries. 

Efectivament aquest decret llei té un antecedent, que és el
Decret Llei 4/2009, que el va impulsar en part, en part, la
Conselleria de Medi Ambient quan estava dirigida per Miquel
Àngel Grimalt i per Unió Mallorquina. Per tant és coherent i
lògic que Unió Mallorquina en aquest moment torni a donar
suport a aquest decret llei. No entrarem en la valoració
necessària de la qüestió d’Eivissa, de Sa Coma, de la
depuradora -era imprescindible, és una urgència trobar una
ubicació i escometre aquesta obra de la depuradora de Vila-, ni
entrarem en la valoració del tema de Menorca i la potenciació
de la reserva de la biosfera, que també ens pareix un debat
absolutament lògic i que no podem més que donar-hi el nostre
suport. 

Però centrarem aquesta breu intervenció en el tema del
clavegueram, que és un tema que des d’Unió Mallorquina
vàrem impulsar, vàrem intentar que fos una realitat, vàrem
defensar que es convalidàs aquell decret llei perquè consideram
que és una bona previsió legal. Perquè pensam que sense
aquesta previsió legal s’estava donant una injustícia, perquè
resultava que d’acord amb el decret llei Nadal es permetia fer
les obres simultàniament d’urbanització i d’edificació a les
noves urbanitzacions i, en canvi, en totes aquelles
urbanitzacions on els propietaris havien complit tots els deures,
havien pagat totes les obres d’urbanització previstes en el seu
corresponent pla parcial, resultava que aquests senyors, que
estaven pagant un IBI com a solar urbà i, per tant, que havien fet
tot el que estava a les seves mans per complir tots els deures
urbanístics i per fer front a totes les despeses tributàries que
aquest fet provoca, resultava que aquests senyors no podien
edificar, i efectivament això ens pareixia una desigualtat que
s’havia de corregir.

Si aquesta desigualtat es corregeix, feim una previsió legal
que ajudarà a dinamitzar i a donar més feina a un sector que ho
està passant malament en aquest moment de crisi econòmica,
com és el sector de la construcció, i feim aquesta previsió amb
totes les garanties ambientals i per tant amb els controls que no
hi haurà cap problema de contaminació d’aqüífers o de
qualsevol altra qüestió ambiental a tenir en compte, consideram
que no podem més que aplaudir aquesta mesura, que a més a
més va acompanyada d’aquesta provisionalitat que, per tant,
garanteix que els ajuntaments escometran la construcció de la
necessària infraestructura de clavegueram, però donam una
solució, almanco transitòria, a aquests propietaris que estaven
en aquesta desigualtat que a nosaltres ens pareixia que havíem
de denunciar i que havíem de resoldre. Com que el decret llei ho
resol, ja deim -i compartint els altres temes d’Eivissa i de
Menorca- que Unió Mallorquina votarà favorablement la
convalidació.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari PSM-Verds té la
paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, en efecte arribam a un debat que és reiteratiu i per
tant no farà falta que m’hi estengui en excés. De fet ve a ser la
repetició d’un debat que vàrem tenir dia 17 de desembre de
l’any passat en el qual aquest decret, prèviament aprovat pel
Consell de Govern, va quedar derogat pels vots conjunts del
Partit Popular i del diputat Bartomeu Vicens. 

En aquest cas el Govern vol sotmetre aquest text a una nova
aprovació, a un nou intent d’aprovació perquè hi ha una situació
diferent. En primer lloc, el diputat Sr. Vicens ja no forma part
d’aquesta cambra i, en segon lloc, perquè pensam que hi ha la
possibilitat que el partit que hi va votar en contra, ho faci
aquesta vegada a favor, ho faci a favor, d’una banda, pel
convenciment de la bondat de la norma, també pel
convenciment de la justificació com a decret llei, i també perquè
jo crec que han quedat amb pocs arguments respecte de les
disposicions dels tres articles. Respecte del clavegueram, no hi
ha cap argument per estar-hi en contra per part del mateix Partit
Popular, que el du per altres vies, que intenta dur la mateixa
norma per altres camins; i respecte de les determinacions
territorials i l’argument que aquesta és una llei singular de
caràcter territorial, jo crec que pocs arguments queden després
que el Partit Popular presentàs una proposició de llei per
possibilitar, o per afavorir, o per impulsar el camp de golf de
Son Bosc. Hem de fer l’advertiment al respecte que hi ha una
diferència molt important: en el cas dels equipaments que
permet o que pretén impulsar aquesta norma es tracta
d’equipaments d’un interès general indubtable, equipaments que
tenen un consens gairebé unànime sobre la seva necessitat, i en
el cas del camp de golf de Son Bosc és un projecte particular, un
projecte respectable però que és particular, i que evidentment no
té el consens general, ni prop fer-hi.

Aquest decret llei que avui miram de convalidar té tres
articles, un referit a Sa Coma a Eivissa, un referit a S’Enclusa
a Menorca, i un de caràcter més general d’algunes
determinacions urbanístiques que tenen a veure amb el
clavegueram. Totes tres ens semblen adequades, totes tres ens
semblen convenients, tenen alguna cosa en comú, tenen alguna
cosa en comú que és el fet de ser actuacions que tenen un sentit
per resoldre problemes en favor de l’interès general, en favor de
fer actuacions respecte a les quals hi ha un ample consens
social, i tenen també un sentit d’agilitació de permetre
inversions i, per tant, un sentit de reactivació econòmica
necessària i convenient en aquest temps de crisi. 

També tenen en comú -i m’agradaria recordar-ho- les
garanties ambientals que en cada un dels casos i de manera
diferent inclouen. En el cas de Sa Coma, ràpidament, es tracta
d’aprofitar aquests antics quarters d’Eivissa i donar-los usos
civils; ja s’han esmentat, com el campus universitari per a
ensenyament a distància, el centre d’emergències, instalAlacions
esportives, fer aquella depuradora que el Partit Popular volia
posar en una zona de gran impacte ambiental; en aquest cas de
la depuradora pensam que la urgència que hi hagi aquesta

infraestructura és la que determina la urgència de l’actuació i la
via del decret llei per l’extraordinària urgència de resoldre el
problema. 

Per tant, nosaltres estam a favor que tot això sigui possible,
com hi està el conjunt de la societat eivissenca. La fórmula és
qualificar aquesta àrea com a sistema general, cosa que permet
la rehabilitació d’edificis existents i que s’hi facin usos
provisionals sempre a l’espera d’un pla especial que haurà de
fer el consell i que per tant ens sembla un recorregut normatiu
adequat. Apreciam també les garanties ambientals tant pel que
fa a l’obligatorietat que hi hagi una integració paisatgística a
actuacions que es preveuen com pel que fa a aquesta
modificació de límit de l’ANEI que en realitat allò que
determina és que guanyem en àrees naturals d’especial interès
perquè es guanyen 3,1 hectàrees d’ANEI.

Respecte de l’Enclusa de Menorca hi ha una ampliació de
l’àmbit d’aquest centre d’interpretació de la reserva de la
biosfera que permet l’expropiació del camí, que queda declarat
tot plegat de sistema general públic i que les inversions que s’hi
puguin fer tenen aquest interès autonòmic que permetrà que es
construeixi aquest centre d’interpretació i que es millori el camí
d’accés. Això permetrà, com he dit abans, inversions
necessàries i convenients en aquest moment de crisi i això anirà
a més a favor de la preservació i de la bona gestió del territori
de Menorca i per tant, també, a favor d’un altre model turístic,
un model turístic diferenciat del model turístic de sol i platja i
diferenciat també del model turístic de la destrucció urbanística.

Finalment, respecte de l’article 3, aquestes determinacions
urbanístiques amb relació a les llicències i al clavegueram,
nosaltres pensam que solucionen una situació amb un
procediment en el qual hi consens general i hi ha acord de tots
els grups, com es posa de manifest en el fet que hi hagi diverses
iniciatives legislatives que totes van allà mateix, hi ha aquest
decret llei, però també hi ha una esmena a una llei en tramitació,
també hi ha una proposició de llei. Per tant, crec que tots els
grups s’han esforçat a fer arribar la seva proposta que va cap
allà mateix i esperam que avui amb la validació d’aquest decret
la cosa quedi tancada. S’estableix per a les zones urbanes,
urbanitzables d’aquesta tipologia unifamiliar aïllada aquesta
excepció que puguin obtenir llicències sense tenir el
clavegueram, condicionat sempre a què s’hagi de fer una
dotació de serveis en el termini de dos anys, i ens interessa
destacar la provisionalitat i l’excepcionalitat d’aquesta norma i
ens interessa també destacar les garanties que hi ha tant amb
aquesta exigència que la dotació de serveis incloent-hi el
clavegueram hagi de ser en un termini de dos anys com les
garanties ambientals d’informe favorable des de Recursos
Hídrics. Per tots aquests motius el nostre grup donarà el seu vot
favorable a la convalidació d’aquest decret llei.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 96 / 27 d'abril del 2010 4407

 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Com
ja han dit altres portaveus també jo intentaré ..., segur que no
utilitzaré el temps del qual disposam per una raó molt senzilla
perquè aquest debat ja el vàrem tenir el mes de desembre, els
arguments que justifiquen el vot favorable a la convalidació del
decret per part del Grup Parlamentari Socialista són els
mateixos avui que vàrem, que teníem i que exposarem en el mes
de desembre, per tant, intentaré en el possible no repetir
arguments que ja varen ser exposats en el seu moment. 

Intentaré en qualsevol cas també ser més positiu que crític
quant a la qüestió de la convalidació d’aquest decret i
m’agradaria ressaltar que els beneficis que l’aplicació dels tres
punts d’aquest decret, que repetesc ja varen ser exposats
clarament en el seu moment en el passat debat del mes de
desembre i avui amb l’exposició del Sr. Conseller de
Presidència també han quedat prou clars, però m’agradaria
ressaltar que l’aplicació de tot això que recullen aquests tres
articles del decret seran tant pel tema de l’Enclusa com pel tema
de Sa Coma com per la qüestió específica del clavegueram que
permetrà resoldre problemes a nombrosos municipis el que fan
també és assegurar l’inici molt més ràpid de nombrosos
projectes pràcticament a totes les illes d’aquesta comunitat
autònoma i el que això suposa de beneficiós, sense cap dubte,
per a empreses i per a treballadors en una situació com la que
tenim econòmicament en aquests moments.

Record que el passat mes de desembre en el debat pertinent
el portaveu en aquell moment del Grup Popular Sr. Juan
Cardona va expressar clarament que donaven suport a un dels
punts del decret, que segueix en aquesta nova proposta, que és
el del clavegueram. Efectivament entenem que no podia ser
d’una altra manera quan hem pogut observar també que el
mateix Grup Popular ha aportat una proposició de llei amb
pràcticament el mateix text que figura en el decret. Per tant,
forçosament hi havíem d’estar d’acord. Va expressar no estar
tant d’acord amb els altres dos punts per diferent raons,
concretament el tema de l’Enclusa i el de Sa Coma posant en
dubte, com a mínim, la legalitat de la seva tramitació i
l’efectivitat d’aquesta tramitació. 

Jo li diria, en qualsevol cas, que davant els dubtes aquests
que puguin sorgir en el Grup Popular o fins i tot a altres
administracions governades pel Partit Popular vull ressaltar
algunes frases que han estat publicades en els mitjans de
comunicació aquests darrers dies en referència a aquest fet i em
quedaré novament amb aquelles positives. Vull recordar les del
mateix president del consell que en algun moment quan parlava
d’això deia que esperava que tal i com s’havia anunciat sense
cap dubte els ajuntaments de Sant Antoni i de Santa Eulària,
amb el tema concret de Sa Coma d’Eivissa, tendrien
l’oportunitat de participar en la redacció del futur pla especial
de Sa Coma i que, per tant, amb la seva intervenció en la
corresponent comissió esperava que es poguessin fer les
aportacions i que es pogués arribar al consens necessari perquè
l’execució d’aquests projectes importantíssims per a tota l’illa

d’Eivissa que està previst fer a Sa Coma poguessin ser una
realitat amb la menor oposició possible.

A més també va expressar molt clarament, que supòs que
això no és una qüestió que posi en dubte estic segur ni el
Consell d’Eivissa ni el Consell de Menorca amb el que els
correspon també, que si de les actuacions previstes en aquest
decret es deriven obligacions de tributar els corresponents
impostos a l’ajuntament que li correspongui, que tingui dret a
cobrar-ho, segur que hi haurà també facilitat per als uns i per als
altres perquè es puguin efectius a fi de què sobretot l’economia
d’aquests municipis no es vegin perjudicades per una proposta
que l’únic que persegueix és que com més aviat millor es
puguin executar i tirar endavant projectes que, repetesc, en
algun cas resol problemes enquistats en la societat jo crec que
serà en qualsevol cas positiu.

Sí cal fer una reflexió també sobre algun dubte que hagi
pogut sorgir en el si del Grup Popular, com a oposició en aquest
cas, a l’hora de tramitar aquest decret i quan parlava de posar en
dubte si les competències municipals es posaven en dubte o no
a mi m’agradaria recordar un fet i és que quan dèiem
precisament que es donava suport al punt del clavegueram, jo
vull recordar que aquest punt del clavegueram també permet,
permetrà, a determinats ajuntaments aplicar-se una excepció de
la normativa per poder resoldre un problema. Per tant, si els
ajuntaments poden ser receptors d’excepcions per resoldre
problemes que tenen no ens hem de posar les mans al cap quan
al consell també se li ha de permetre excepcions a fi que pugui
resoldre problemes i no hem d’apuntar directament que això
sigui una agressió als ajuntaments, que no ho és, els uns i els
altres, el que faran els ajuntaments i el que faran els consells
només proposen i pretenen resoldre problemes que és
precisament allò que reclama la societat.

Qui es beneficiarà de l’aplicació d’aquest decret serà la
societat en general, no serà cap particular, ni tan sols un sol
ajuntament. Repetesc, poder aplicar l’excepció en el tema del
clavegueram permetrà que molts ajuntaments desbloquegin
algunes urbanitzacions que tenen amb greus problemes per als
ciutadans i residents d’aquests municipis i permetrà executar,
seguir executant obres que fins ara estaven bloquejades, però a
més vull recordar que es farà sent escrupolosos amb l’atenció en
el medi ambient també i no es fa una excepció indefinida sinó
que a més el que s’aplica és un termini concret perquè els
ajuntaments que fins ara no havien pogut resoldre aquestes
situacions i que, repetesc, es trobaven amb les mans una mica
lligades fins que no estiguessin executades aquestes
infraestructures podran tramitar en un termini concret aquests
projectes i incorporar-se a l’aplicació total de la normativa i de
la legalitat vigent.

El tema de l’Enclusa també està crec prou clar, sense dubte
beneficia a tots els residents i a tota l’illa de Menorca que record
que beneficia molt especialment a aquesta reserva de la biosfera
i a més complementarà projectes que des del consell ja es tenen
en marxa per ressaltar precisament aquesta importància que té
aquesta reserva de la biosfera i això és el que preveu el decret,
ajudarà que la conclusió i que la definició d’aquests projectes
siguin més clars. De Sa Coma dir el mateix, resol problemes que
són alguns de fa molts d’anys i altres més recents, però no per
això menys importants. Recordam el tema de la depuradora que
finalment tots estarem d’acord que s’hagi trobat un punt
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d’enteniment per poder executar aquest tan necessitat projecte.
El mateix amb una reclamació de fa molts d’anys de colAlectius
de l’illa d’Eivissa que és el circuit de motocròs i les més
recents,  resoldre i ajudar a millorar instalAlacions en matèria
d’educació, com és la proposta aquesta de nou campus
universitari o noves instalAlacions i infraestructures per afers
socials, que també donaran cobertura a una part necessitada de
la societat. 

Senyores i senyors diputats, els ciutadans el que reclamen és
que es resolguin problemes, el que reclamen és que intentem
posar-nos d’acord en la mesura del possible per tirar endavant
solucions a allò que realment els preocupa i és clar que no hem
de posar en dubte que quan es porten propostes a aquest
parlament, quan es proposen solucions a aquests problemes és
fa dins un marc normatiu legal, no es fa inventant-se res, no es
fa intentant saltar cap normativa sinó que es fa tot
escrupolosament dins la normativa i crec que això és important.
Com he dit abans crec que tots aquests arguments són
suficientment clars per justificar el vot favorable del Grup
Parlamentari Socialista a la convalidació d’aquest decret i esper
que amb aquesta intenció positiva que tenim i aquest guant que
llançam a l’oposició sigui recollit també positivament i es valori
precisament allò que ens uneix sense cap dubte i amb allò que
discrepam estic segur que tot i que tengui l’obligació de fer-ho
estendrà la mà per intentar arribar a un consens i que entre tots
solucionem allò que preocupa a la societat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Corresponen ara les intervencions dels
grups parlamentaris en torn en contra. Hi ha qualque grup que
vulgui intervenir en contra? No n'hi ha. Per tant, tampoc no hi
hauria torn de rèplica ni de contrarèplica i passaríem, doncs, a
la fixació de posicions dels grups que no hagin intervengut. Té
la paraula el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Per
raons òbvies em referiré i focalitzaré la meva intervenció
especialment en tot allò relacionat amb el que s’ha parlat aquí
majoritàriament pels membres de la Cambra que és la qüestió
que fa referència al recinte militar de Sa Coma, donant per fet
que el nostre suport també ve donat a les altres dues qüestions
que recull aquest decret que són el centre d’interpretació de la
Reserva de la Biosfera a l’illa de Menorca i el servei de
clavegueram, posició positiva aquesta darrera que el meu grup
parlamentari ja ha manifestat en torn a aquesta precisa qüestió
mitjançant distintes iniciatives parlamentàries.

Voldria encetar aquesta intervenció recordant precisament
unes paraules que he volgut recuperar de la memòria colAlectiva
de tots pronunciades per un distingit diputat del Grup Socialista
una vegada que aquesta cambra va decidir rebutjar la
convalidació del primer decret, en un dels seus coneguts
moments d’espontaneïtat ell mateix va dir aquell dia: “hay
soluciones pero querría que se arreglasen con diálogo desde
Ibiza”. I només un dia després escoltaven de la seva mateix
boca una altra magnífica declaració d’intencions totalment
fracassades, que deia: “hay varias soluciones para tirar
adelante este tema, pero la que yo quiero es la de ponernos de
acuerdo en Ibiza con los ayuntamientos y con el Partido
Popular -i a continuació afegia- hoy por la mañana a las nueve
he llamado al Govern para decirles que no me busquen
soluciones, que me den diez días más para buscarlas desde
Ibiza, quiero hacer otro intento para hacerlo desde aquí”.

Doncs bé, quatre mesos després d’aquelles paraules de pau
i de concòrdia que alimentaven l’esperança d’un acord
multilateral entre les distintes parts implicades torna aquest
decret a aquesta cambra sense això, sense el diàleg, sense
l’acord, i ho dic amb tots els respectes, i sense les solucions de
les que presumia precisament aquell diputat i qüestions que no
s’han manifestat per cap banda, tot el contrari, del que pot
presumir aquest diputat és d’un comportament, i ho dic
respectuosament, d’un comportament institucionalment infidel
amb les institucions que té el deure de protegir i que són els
ajuntaments. El resultat d’aquesta actitud ens porta avui altra
volta a intentar convalidar per segona vegada un decret que amb
relació al recinte militar de Sa Coma mutila l’autonomia
municipal i deixa els ajuntaments en una posició d’indefensió
absoluta davant la posició dominant d’un govern necessitat de
polítiques urbanístiques dissenyades en la nocturnitat que el
proporciona el Consell de Govern. 

Però, senyores i senyors diputats, vull que quedi
extremadament clar i ben clar per si algú tingués algun dubte
que jo, el meu partit i el meu grup parlamentari estam totalment
i absolutament convençuts de les immenses i de les infinites
possibilitats de desenvolupament que té el recinte militar de Sa
Coma, una finca, cert, adquirida a un preu inassumible, però
certament susceptible de convertir-se en un gran espai
d’oportunitats per a tots els eivissencs, i de la mateixa manera
el meu partit i jo també estam convençuts que l’impuls a
aquestes instalAlacions hagués pogut respectar també els drets
que tenen tots els ajuntaments a decidir com i a decidir de quina
manera s’han d’habilitar els serveis que allí precisament es
pretenen instalAlar. Aquestes dues defenses que jo faig avui aquí
són perfectament, senyors diputats, conciliables i gens
incompatibles entre si. La defensa dels usos de Sa Coma,
l’aprofitament de Sa Coma i la defensa dels drets més alienables
que tenen les entitats locals són dos propòsits que mereixen ser
considerats com dos elements que formen part d’una mateixa
solució, de tal manera que protegir els usos de Sa Coma ha de
ser de la mateixa manera i amb la mateixa mesura defensable
igualment que defensar l’autonomia municipal.
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Aquesta és la filosofia amb la qual el Partit Popular avui
afronta amb serietat aquest debat. Per tant, senyores i senyors
diputats, mai no acceptaré que em diguin que el Partit Popular
intenta i procura dificultar l’execució d’un projecte en què creim
i del qual estam veritablement convençuts, com mai tampoc no
acceptaré que em diguin que els ajuntaments no tenen raó quan
defensen la seves pròpies competències. Dit això, consider que
ha arribat el moment de posar de manifest amb rigor tots aquells
arguments tant polítics com jurídics que fan que el meu grup
defensi amb tanta vehemència aquesta posició. 

En primer lloc he de dir que entenc que s’ha fet un abús
desproporcionat de la figura del decret llei i que no està
justificada precisament aquesta urgència. En primer lloc, a
ningú no se li escapa que s’ha practicat un veritable ús
indiscriminat de la figura del decret llei, una possibilitat que
permet legislar fugint del propi debat de control parlamentari
sense que els distints grups tenguin la possibilitat d’esmenar o
millorar aquest text.

En segon lloc, és cert que la figura del decret és una tècnica
legislativa que permet desenvolupar en cas de necessitat
extraordinària i urgent normes amb rang de llei, això ho diu
precisament l’article 49.1 del nostre Estatut d’Autonomia, però
allò que no han justificat encara vostès a Sa Coma és
precisament aquesta extraordinària i urgent necessitat que tan
sols és possible endevinar-la si tenim present que l’any que ve
tornarem a viure un any electoral. També vull dir-los que
entenem que hi ha o hi hagués pogut haver altres vies
alternatives per aconseguir aquest mateix objectiu.

Senyores i senyors diputats, perpetrar un acte d’agressió a
les competències municipals dels dos ajuntaments s’hagués
pogut evitar amb vies alternatives que haguessin estat
destinades a aconseguir els mateixos objectius. Com bé saben
vostès, per a la classificació d’un terreny d’àmbit
supramunicipal, basta, és suficient que el Pla territorial insular
reculli aquesta singularitat en el seu articulat; en aquests
moments hi ha pendent de tramitació una sèrie de modificacions
en aquest pla territorial com a conseqüència de la norma
territorial cautelar, aprovada l’any 2008.

Senyores i senyors diputats, hagués estat un veritable èxit
l’aplicació del sentit comú en aquest cas, aprofitant l’oportunitat
d’aquesta precisa modificació per incloure la qualificació que
mereix aquest indret, i hagués tingut molta més legitimitat fent-
ho des d’una institució que té l’obligació, com és el consell
insular, de defensar i tutelar els interessos municipals, com és
precisament el consell. Però les obsessions d’algú i els
interessos d’algú amb altes responsabilitats a l’illa d’Eivissa han
volgut que no sigui així i s’ha estimat més demanar auxili al
Govern de les Illes Balears, amb el clar i evident objectiu
d’evitar que els ajuntaments fossin escoltats.

En tercer lloc, pens i estic convençut que hi ha i hi ha hagut
absència de fórmules de consens en la tramitació dels usos que
han de ser habilitats en aquell recinte, no han volgut arribar a
enteniments. I dic això perquè resulta especialment rellevant i
cridanera la manera que té el decret d’ignorar la realitat
municipal i fugir del consens mínim imprescindible que sempre
ha de presidir un acte d’aquestes característiques, basta i és
suficient recollir l’esperit del paràgraf segon del primer article
del decret, redactat de la següent manera: “L’ordenació conjunta

de l’àmbit de Sa Coma s’efectuarà mitjançant un pla especial a
formular i aprovar pel Consell d’Eivissa”.

Aquí tenim un exemple perfectament categòric, tenim un
exemple més del que representa un veritable assalt a les
competències municipals, un senzill article que permet
modificar els plantejaments urbans de dos municipis i el propi
Pla territorial insular, sense possibilitat municipal de maniobra
possible. O dit d’una altra manera, les competències per
formular i aprovar un pla especial sobre el sòl municipal
correspondran, només i exclusivament, al consell insular, sense
que s’hagi previst cap solució de formulació conjunta entre els
ajuntaments i el propi Consell d’Eivissa. Per tant, la formulació
de la qual parla el decret només correspon a la part dominant
que imposa sobre la més feble l’exclusió dins d’un pla en
territori propi.

I no només això, sinó que també existeixen altres arguments
perfectament defensables per intentar protegir aquesta
autonomia municipal, a l’article 3, o paràgraf tres, a l’article 1,
és un clar exemple, i el paràgraf quatre del mateix article 1
també n’és un clar exemple. Resulta evident que no s’ha volgut
arribar a aquest enteniment, però en qualsevol cas i per a
satisfacció del Partit Popular, que és veu irremeiablement
obligat a defensar l’autonomia dels seus municipis i de tots els
municipis, ahir vàrem tenir, o divendres vàrem tenir una grata
notícia: la FELIB, vostès la coneixen perfectament i saben
també quins interessos protegeix, que són precisament els
interessos municipals dels municipis de les Illes Balears, va
efectuar una contundent manifestació a favor de l’autonomia
municipal i a favor precisament d’aquest cas, i vostès no en
poden fugir d’això, vostès són esclaus d’això i aquesta
manifestació els perseguirà a vostès durant tot aquest temps;
perquè, precisament, en aquesta manifestació hi varen participar
batles que no opinen, precisament, com vostès i també
pertanyen al seu mateix grup polític.

Per tant, i vaig concloent, vull que quedi extremadament clar
que el Grup Popular defensarà en tot moment l’autonomia
municipal; que manifestarà una abstenció positiva en aquest cas,
per tal de salvaguardar el seu dret a presentar, si així ho troba
adient, un recurs d’inconstitucionalitat. I també vull deixar ben
clar que el Grup Parlamentari Popular no està en contra de Sa
Coma, sinó tot el contrari, el Grup Parlamentari Popular entén
que Sa Coma és una magnífica oportunitat per instalAlar serveis
necessaris a l’illa d’Eivissa, però fent les coses bé, respectant
l’autonomia de les institucions municipals.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)



4410 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 96 / 27 d'abril del 2010 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Passaríem ara, una vegada acabat el
debat, a la votació, per si la cambra valida o no el decret llei
debatut.

Els vots afirmatius s’entendran favorables a la validació i els
negatius favorable a la derogació.

Per tant, passam a votar, i votam.

Vots a favor, 30; cap vot en contra i abstencions, 29.

Queda, per tant, validat el decret llei.

Qualque grup demana, desitja que es tramiti com a projecte
de llei?

Sr. Melià?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, des d’Unió Mallorquina demanaríem que es tramitàs com
a projecte de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, per tant passaríem ara a votació la proposta del Sr.
Melià, si és que no hi ha assentiment de tots els grups.

Per tant, no passarem a votació, donat que hi ha assentiment.

V. Informe sobre l'acompliment del pressupost del
Parlament de les Illes Balears del 2009.

I passam ara al darrer punt de l’ordre del dia, que correspon
a l’informe sobre el compliment del pressupost del Parlament de
les Illes Balears per a l’exercici 2009.

Correspon sotmetre a la consideració de la cambra l’informe
sobre el compliment del pressupost del Parlament de les Illes
Balears per a l’exercici 2009, el qual ha estat oportunament
repartit als honorables senyors diputats.

Aquesta presidència demana a la cambra si hi ha assentiment
en l’aprovació de l’informe esmentat.

Hi ha assentiment per part de tots els grups. Per tant, queda
aprovat aquest darrer punt de l’ordre del dia.

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