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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui i el primer punt consisteix en el
debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el
Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 4620/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a obres de recollida de
pluvials al municipi d'Alaior.

La primera pregunta RGE núm. 4620/10 és relativa a obres
de recollida de pluvials al municipi d’Alaior i la formula la
diputada Sra. Misericordia Sugrañes del Grup Parlamentari
Popular. 

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un momentet, Sra. Diputada. Sr. Portaveu?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, Sra. Presidenta, només és per una qüestió d’ordre, hem
rebut un escrit, no sé si vostè el té a mà, que es retiren cinc de
les sis preguntes que tenia aquest grup. El té?

LA SRA. PRESIDENTA:

Quatre, en tenc de comptabilitzades.

EL SR. PASTOR I CABRER:

No, simplement a nosaltres ens agradaria simplement una
breu explicació, amb tot el respecte del món, entenem, en aquest
cas, que el Govern té moltíssima de feina i té moltíssims
d’actes, però és inèdit que tenguem un ple en aquest cas,
sobretot a la sessió de control, on el grup en aquest cas de
l’oposició tendrà una pregunta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyor portaveu, ...

EL SR. PASTOR I CABRER:

Simplement, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Portaveu, jo entenc la seva protesta, però en aquests
moments crec que no és adequat fer la seva explicació, crec que
hi ha una junta de portaveus que crec que seria el lloc indicat.

(Remor de veus)

Li record també que les preguntes no estan retirades, estan
ajornades i que segons el Reglament de la Cambra el Govern
pot solAlicitar motivadament en qualsevol moment l’ajornament
d’una pregunta que passaria a la sessió següent. Per tant, Sr.
Portaveu, ...
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EL SR. PASTOR I CABRER.

No tenc la paraula?, només és per saber si tenc la paraula o
no la tenc. Em dóna la paraula o no me la dóna?

LA SRA. PRESIDENTA:

Li don trenta segons.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No, simplement per posar en
entredit, en aquest cas, l’actuació del Govern. Nosaltres
entenem la feina que tenen els consellers, però també tenen una
feina que és ineludible que és retre comptes a aquest parlament,
i a nosaltres ens agradaria, perquè és l’única sessió que tenim de
control al Govern en una setmana perquè aquestes preguntes
seran ajornades, però fins dia 19, tenir un espai. És a dir, si no
les pot contestar el conseller d’Educació perquè no sabem que
té, sempre té, hi ha altres membres del Govern que per ventura
sí les podrien contestar. Demanaríem empara a la presidenta
perquè això no torni a ocórrer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. 

(Aplaudiments)

Sra. Sugrañes, té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, ens ha desaparegut
un projecte que mai no n’hem sabut res més i hem perdut la
pista dels doblers, 6,8 milions d’euros ni més ni menys, que
tenia assignada aquesta iniciativa, es tracta del projecte de
construcció d’una xarxa de pluvials al municipi d’Alaior. Ha
plogut molt des que l’any 2006 es va signar un conveni entre
l’administració central i el Govern balear, representats llavors
per Cristina Narbona i Jaume Font, pel qual es concedien 4
milions d’euros per dur a terme aquesta actuació molt necessària
i urgent ja en aquell moment.

Després, en canviar el Govern, vostès i els seus socis,
segurament pressionats pels socis d’Alaior que els dóna suport,
varen decidir que s’havia de modificar el projecte i que se’n
faria un de millor molt més ecològic per la mòdica quantitat de
sobre cost de 2,8 milions d’euros, o sigui, un 50% més car del
que s’havia pressupostat. Molt bé, ara ja tenim un projecte de
6,8 milions d’euros, molt més ecològic, molt més sostenible i
viable, segons varen dir fantàstic. Tan convençuts devien estar
que varen convocar la premsa el 9 de juliol de 2009 i varen
presentar aquell projecte meravellós, varen donar les
característiques, traçat, que evitaria la zona del Barranc d’en
Rellotge, etc., i a més varen anunciar l’octubre, l’octubre de
l’any passat, que es licitaria l’obra. Ah!, i el projecte tècnic ja
comptava amb l’aprovació de la Junta de Govern i segons les
previsions l’obra d’execució duraria tretze mesos, vol dir que ja
estaria bona i feta i l’estaríem inaugurant.

El mes de desembre de l’any passat varen anunciar que la
licitació es faria finalment el gener i que les obres estarien
enllestides el primer semestre de 2011. El passat mes de febrer
el canvi de conseller ens va deixar sense notícies respecte
d’aquest projecte, ben igual que ha passat amb altres projectes
com la dessaladora d’Es Castell. Em pot aclarir el conseller quin
problema té aquest projecte tan fabulós enllestit i beneït que està
fa més d’un any?, on són els doblers?, quan es licitarà?, quan
començarà?, quan acabarà?, a què es deu tanta opacitat per part
de la seva conselleria? Perquè no sabem si aquest projecte ja ha
fet aigües. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Té la paraula el Sr. Vicens.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Sugrañes, aquest
projecte jo no sé si vostè l’ha perdut, però l’administració no
l’ha perdut, en absolut. És un projecte que efectivament fins i tot
s’ha tramitat i a pesar de les restriccions pressupostàries que hi
ha ara mateix el que s’ha fet és, com vostè sap, el 2009, cosa
que no es va fer el 2006, però sí el 2009 el que s’ha fet ha estat
una actuació provisional, és a dir, una bassa i una canalització;
dic provisional perquè encara no és la solució definitiva ni molt
manco; i el que té previst el Govern fer és un primer tram, que
ja està d’acord amb l’ajuntament, de tal manera que es faria
aquesta canalització soterrada, definitiva cap a una bassa i seria,
diguem-ne, una primera fase de tota aquesta actuació que seria
aproximadament de 550 metres de longitud.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Sra. Sugrañes?

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, 550 metres quan vostès varen anunciar que seria de
2.050. Bé, agraeixo la seva informació, però amb el seu permís
i ja que supòs que és la darrera actualitat sobre el projecte
perquè tot això és el que diu vostè, tot és d’acord amb la
provisionalitat, faré arribar al batle del meu municipi que fa uns
mesos, precisament el mes de maig, es dirigia a vostè per
demanar-li -textualment deia la carta-, si seria tan amable
d’explicar-li en quin punt de tramitació es trobava el projecte.
No sabem si vostè ha estat tan amable com esperava el batle, no
sabem tampoc si farà falta la intervenció del conseller de
Presidència, però hem de confiar que finalment això estigui ben
encausat. 

Jo no puc, però, deixar de dir-li que molt ecològic, molt
avançat, molt pioner i bastant car, però aquest projecte ha estat
un “xasco” perquè com vostè ha dit tot és provisional i el que es
va començar havia de ser cobert i al final ha estat tot descobert
i provoca moltes molèsties als veïns. Simplement li puc dir que
en qüestions d’aqüeductes -i em perdonarà- em fa l’efecte que
em decanto més pel que feien els romans que amb 170 romans
els feien fa dos mil anys.
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Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Sr. Vicens?

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, l’amabilitat pot
estar segura que hi ha estat, no solament pel batle d’Alaior sinó
per part de la conselleria com no faltaria d’altra manera. S’ha
parlat durant aquestes setmanes i hem acordat fer aquest primer
tram d’aquestes obres. La recollida d’aigües pluvials és una
cosa municipal i evidentment aquí la conselleria sí que
consideram que hi té competències perquè al cap i a la fi s’està
vessant tot un cabal en el domini públic hidràulic i aposta
ABAQUA ja fa alguns mesos, fins i tots anys, ja va fer tota una
sèrie de projectes i això és el que s’intenta posar en marxa.
Farem aquesta primera fase tot i les restriccions pressupostàries,
que segur que vostè coneix. Jo crec que el Govern farà aquesta
primera fase que crec que és la més important perquè al cap i a
la fi aquesta solució provisional es podria deteriorar ràpidament
i és la que més, tal vegada, molesta als ciutadans i per tant
aquest govern evidentment el que farà és complir els seus
compromisos.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. 

I.2) Pregunta RGE núm. 4621/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a discriminació de 37 estudiants
universitaris de les Pitiüses en les beques per al
desplaçament.

La segona pregunta RGE núm. 4621/10, relativa a
discriminació de trenta-set estudiants universitaris de les
Pitiüses en les beques per al desplaçament, presentada per la
diputada Sra. Carolina Torres del Grup Parlamentari Popular no
es debatrà atesa la solAlicitud d’ajornament presentada pel
Govern.

I.3) Pregunta RGE núm. 4622/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures de protecció per als empresaris i
treballadors que no secundin la vaga general.

La tercera pregunta RGE núm. 4622, relativa a mesures de
protecció per als empresaris i treballadors que no secundin la
vaga general, que presenta el diputat Sr. Cristóbal Huguet i
Sintes del Grup Parlamentari Popular no es debatrà tampoc
atesa la solAlicitud d’ajornament presentada pel Govern
mitjançant escrit RGE núm. 4653/10.

I.4) Pregunta RGE núm. 4626/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Rosamaria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a evolució del nombre d'avortaments.

La següent pregunta RGE núm. 4626 és relativa a evolució
del nombre d’avortaments que formula la diputada Sra.
Rosamaria Alberdi i Castell del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, com bé sap la qüestió
de l’avortament, a part de la violència moral i psicològica i
física que significa per a les dones que s’hi han de sotmetre, és
també un fracàs de tot el nostre sistema social, en el sentit que
no posam potser les mesures o no trobam les mesures bones per
evitar aquesta xacra. Afortunadament des del 2008 a les nostres
illes es ve produint un descens del nombre d’avortaments que
ens indiquen que alguna cosa estam fent potser millor que abans
i especialment en aquest any 2010 les darreres dades ens diuen
que en el primer semestre ha baixat el nombre d’avortaments
quasi bé un 9% amb relació a les dades del 2009. Segur que hi
ha factors variats que influeixen en això, per això li deman, Sr.
Conseller, que ens doni la seva qualificada opinió respecte de
quina ha estat l’evolució del descens del nombre d’avortaments
a les nostres illes i també si ens pot ilAlustrar respecte de quins
factors considera que han estat realment els prioritaris perquè es
produeixi aquest descens.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Com vostè
diu evidentment el problema de les interrupcions voluntàries de
l’embaràs és un greu problema de salut pública del qual
desgraciadament a la nostra comunitat autònoma sempre hem
tengut unes taxes molt elevades. El període 2002-2003 hi va
haver un petit descens per mor a una sèrie de polítiques que es
varen fer, fet que es va interrompre a l’anterior legislatura
perquè desgraciadament coses que es feien es varen deixar de
fer i vàrem passar de l’any 2003 al 2007 de 2.512 avortaments
a 3.494, la qual cosa va significar un augment del 33,7% d’IVE
durant l’anterior legislatura.

Evidentment nosaltres vàrem posar coses en marxa en el
sentit de millorar l’accessibilitat en els mètodes anticonceptius,
per exemple d’urgència, com la disponibilitat de la píndola del
dia després primer en els centres de salut i després a les oficines
de farmàcia, i fer un abordatge de la salut sexual i reproductiva
en coordinació amb el sistema educatiu i social. Vàrem apostar
per una sexualitat responsable i saludable amb la finalitat de
reduir els embarassos no desitjats, per exemple, la política duita
de progressió de la implementació de les consultes joves en els
instituts o el programa d’assessorament sexual conjuntament
amb la Conselleria d’Afers Socials i de Joventut, a més
d’impulsar una sèrie de mesures i plans dirigits a augmentar els
coneixements en educació sexual. I a més també a un grup, el
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grup de professionals de la salut, que varen ser incentivats amb
formació dirigida a ells especialment. 

Hem d’alegrar-nos que fa pocs mesos ha entrat en vigor una
llei de salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de
l’embaràs que suposa una dignificació de les dones que
s’enfronten a aquesta difícil situació i que dóna seguretat
jurídica als professionals sanitaris que hi participen. D’aquesta
manera la Conselleria de Salut primer, planifica una maternitat
i paternitat responsable i garanteix a la nostra comunitat
autònoma aquesta prestació de la interrupció voluntària de
l’embaràs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

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

L’escenari ha canviat radicalment.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí. Sr. Conseller, solament encoratjar-lo que es continuï
treballant en aquesta línia, en aquests procediments, en aquestes
mesures multidisciplinars com vostè ha dit, treballant des de la
formació, des de la responsabilitat perquè aquesta xacra ben
aviat pugui tenir unes xifres a la nostra comunitat molt més
acceptables. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 4619/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Miquel Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a declaració d'interès públic de la línia Dènia-
Formentera-Dènia.

Passam ara a la cinquena pregunta RGE núm. 4619, relativa
a la declaració d’interès públic de la línia Dènia-Formentera-
Dènia, que formula el diputat Sr. Josep Mayans i Serra del Grup
Parlamentari Mixt. Sr. Mayans, té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. La pregunta efectivament fa referència
a la declaració d’interès públic entre Formentera-Dènia-
Formentera. Dia 16 de juny de 2008, ara fa més de dos anys, es
va aprovar per unanimitat una proposició no de llei en aquest
parlament a instàncies de qui els parla per instar el Ministeri de
Foment a fer això del que parlam. Vostè, Sr. Conseller, sap
també que fins dia 20 d’aquest mes hi havia una línia entre
Formentera-Dènia i una nova línia amb un èxit que jo crec que
considerable entre Formentera-Mallorca directe. Crec que són
viatges necessaris, són viatges que rompen la triple insularitat
de Formentera i per això li faig aquesta pregunta, com està en
aquests moments la feina que havia de fer el Ministeri de
Foment a instàncies d’aquest parlament i supòs que també a
instàncies seves. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Mayans, com sap vostè, i ho sap
perquè amb aquest tema crec que està prou informat, s’ha instat
Foment en aquest sentit repetides vegades i no solament això
sinó que el Govern ha presentat els estudis que demostren el
greuge que pateixen des de Formentera tant mercaderies com
passatgers a causa de no tenir una línia d’obligació de servei
públic. En aquest sentit també sap vostè que el compromís de
Foment per ara és incloure aquesta línia en el moment que es
faci un nou contracte amb la naviliera que fa aquestes línies
d’obligació de servei públic. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, presidenta. Precisament d’això li volia parlar, Sr.
Conseller. És veritat que el 2011el ministeri ha de renovar tots
els contractes d’obligació de servei públic i es va comprometre
o va dir, no sé si es va comprometre o no, va dir que inclouria
el de Dènia-Formentera. La meva pregunta és si és necessari
que per incloure aquest contracte estigui la línia Formentera-
Dènia dins el Reial Decret 1516 declarar interès públic o no o
es pot fer el contracte sense modificar aquest reial decret, és la
meva pregunta perquè també ho havia deixat per al segon torn
a veure també en aquest tema el que vostè em pot dir. 

I una altra solució alternativa, supòs que vostè o la seva
conselleria manegen més, hi ha vegades que es fan contractes de
ministeris especials per cobrir línies i també són contractes de
servei públic, hi ha altres bandes on s’ha fet i sé que té també
vostè un manament, un mandat del Consell de Formentera,
aprovat el 31 de març, que l’instant a fer això. M’agradaria
saber si això és viable o no perquè en aquest tema crec que
estam totalment tots d’acord, el Consell de Formentera, tot el
Parlament i crec que el Govern també. Crec que ara és una bona
oportunitat per intentar remoure aquest tema, tancar-lo si es pot
tancar de manera definitiva i ara que el Sr. Blanco canvia
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d’opinió en algunes coses a veure si el podem fer canviar
d’opinió també en aquest tema.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Sr. Conseller?

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

Sí, moltes gràcies, Sra Presidenta. Sr. Diputat, vostè sap que
els esforços d’aquest govern han estat adreçar-se i incloure
aquesta línia dins del decret. Jo pens que seria molt millor
incloure-ho. Per tant, crec que s’hauria d’anar per aquí i aquí hi
ha el compromís de fer-ho. Que ens agradaria que abans es fer
qualque annex de la contractació i tal?, pot estar segur que des
del Govern això li interessaria i evidentment ho hem demanat
repetides vegades. El Sr. Blanco, per ara, no ha canviat d’opinió
d’això. De totes formes si hi ha un compromís de posar aquesta
línia dins el decret doncs en principi ja estaria bé el 2011, ara
bé, també li he de recordar que si no està dins aquest decret és
perquè l’anterior legislatura quan es va negociar durant dos anys
aquest decret doncs des del Govern no es va fer cap tipus
d’alAlegació en aquest sentit, no es va demanar això, no es va
demanar això ni des del Govern ni des de Formentera, per tant,
ni des del Consell d’Eivissa i Formentera. 

Per tant, això és una primera cosa que quan un va a Madrid
és la primera cosa que li entimen, parlant clar, no? Per tant,
evidentment això s’ha de corregir i el Govern el que ha de fer és
precisament instar que s’incorpori a aquest reial decret al més
aviat possible aquesta obligació de servei públic i esperem que
aquest compromís que ha fet Foment es compleixi i si abans es
pogués complir doncs molt millor per la variació del contracte,
però per ara el que diuen és que no. D’acord? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. 

I.6) Pregunta RGE núm. 4623/10, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, Grup Parlamentari
Popular, relativa a auditories i comptes generals en relació
amb els ens instrumentals de l'Administració de la
comunitat autònoma.

La següent pregunta RGE núm. 4623/10, relativa a
auditories i comptes generals amb relació als ens instrumentals
de l’administració de la comunitat autònoma, que formula el
diputat Sr. José María Rodríguez del Grup Parlamentari
Popular, vista l’absència en el Ple del diputat, aquesta pregunta
decau.

I.7) Pregunta RGE núm. 4624/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sentència del Tribunal Constitucional
sobre l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 4624/10, relativa
a sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Arxiu de la
Corona d’Aragó, presentada pel diputat Sr. Francesc Fiol i
Amengual del Grup Parlamentari Popular. Aquesta pregunta no
es debatrà tampoc atesa la solAlicitud d’ajornament presentada
pel Govern. 

I.8) Pregunta RGE núm. 4627/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a millores a l'àmbit de la salut pública.

La següent pregunta RGE núm. 4627/10, relativa a millores
a l’àmbit de la salut pública, que formula la diputada Sra. Maria
Torres del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Torres, té la
paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En moltes ocasions quan pensam
en salut pública pot ser que la imatge que ens ve al cap
bàsicament és molt limitada al tema del sistema sanitari, quan
el concepte de salut pública és molt més ample, implica una
sèrie d’actuacions que reverteixen positivament en la salut
individual i colAlectiva de les persones amb uns efectes positius
a llarg termini. És molt important que des de l’administració es
duguin a terme una sèrie d’actuacions, d’iniciatives en tots els
sentits per dur a terme aquesta activitat que revertirà sens dubte
positivament en les persones.

Llavors avui li vull preguntar al Sr. Conseller de Salut i
Consum si ens podria explicar quines millores s’impulsen dins
l’àmbit de la salut pública. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Des de la
Conselleria de Salut iniciam una reforma de l’àmbit de salut
pública entre altres coses per crear entre tots millors condicions
per adquirir una millor salut del conjunt dels nostres ciutadans.
I ho feim des de tres grans eixos: per una banda tenir millor
coneixement dels riscos a què estam sotmesos el conjunt de la
població, això vol dir reforçar, actualitzar i modernitzar
sistemes d’informació a través d’enquestes; hem creat un
registre de mortalitat, hem absorbit el registre de càncers, estam
creant un observatori de drogues i treballam en un mapa de les
desigualtats socials respecte de la salut. També treballam per
definir processos d’actuació sobre entorns socials a mesura de
minvar els efectes d’aquests riscos. I per altra banda treballam
per avaluar totes aquestes mesures i saber quin impacte tenen en
el conjunt dels ciutadans. 
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Nosaltres treballam damunt el determinat de la salut i li
posaré un exemple. Si hem de combatre una de les principals
epidèmies de salut pública, que és l’obesitat, hem treballat per
identificar riscos, condicionants, no només del món de la salut,
sinó del món de l’empresa, del treball, etc.; hem posat en marxa
un projecte europeu, el Food-pro-Fit, que millora la qualitat dels
aliments que ofereixen les petites i mitjanes empreses per a un
conjunt molt important dels ciutadans que no mengen a ca seva.
Hem fet un instrument informàtic per millorar i valorar
nutricionalment la qualitat dels aliments, que ha estat guardonat
pel ministeri com a primer premi d’estratègia de la seguretat
alimentària. Tenim un projecte, Activos, que promou l’exercici
físic dels nostres joves a nivell de secundària, o el projecte Tao
que desenvolupa l’activitat comunitària, promocionant hàbits
saludables. Evidentment també a nivell educatiu treballam en la
qualitat dels menjars escolars en el que s’ofereix a les cafeteries
i en el que duen les màquines de vending. 

També és molt important la participació, participació per
enfortir lligams amb ONG i associacions de malalts o de
persones determinades com són els immigrants...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Torres ..., no vol la paraula.

I.9) Pregunta RGE núm. 4628/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a declaració d'àrea d'urbanització
prioritària.

Per tant, passam a la següent pregunta RGE núm. 4628/10,
relativa a declaració d’àrea d’urbanització prioritària que
formula el diputat Sr. Josep Carretero del Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Carretero, té la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller d’Habitatge, el Pla
estatal de l’habitatge té diverses línies d’actuació i
probablement una de les més indicatives del tipus de política
d’habitatge que es fa des de cada una de les comunitats
autònomes siguin les àrees d’urbanització prioritàries. Aquestes
àrees signifiquen ajudes directes per part del Ministeri de
l’Habitatge per a la urbanització, ja sigui de sòl urbà o
urbanitzable, amb la condició que s’hi ubiqui un percentatge
mínim del 75% d’habitatge protegit. En el cas de la famosa
unitat d’execució C2 de Campos, aquest percentatge és del cent
per cent.

És per açò que li volem demanar si té vostè previst solAlicitar
la declaració d’àrea d’urbanització prioritària en aquesta
urbanització per urbanitzar la unitat d’execució C2 de Campos?
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. Té la paraula el Sr. Conseller
d’Habitatge.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Carretero, Sr. Diputat, la
contestació és sí, sí pensam solAlicitar la declaració d’àrea
d’urbanització prioritària per a la unitat d’execució C2 de
Campos. L’expedient en aquest moment s’està estudiant
conjuntament entre la conselleria i el ministeri, per tal que es
pugui incorporar a la propera bilateral que tendrà lloc abans de
finalitzar enguany, abans d’acabar el 2010. Aquesta proposta
incorpora, com vostè ha dit, la totalitat dels habitatges de la
unitat d’execució C2, és a dir, 300 habitatges de protecció
oficial i preveu una ajuda per a la urbanització d’aquests
terrenys del ministeri de 900.000 euros.

També li vull dir que l’any 2009 el Govern va declarar AUP,
àrea d’urbanització prioritària, dos terrenys, el PERI de la
Soledat de Palma, en el qual es realitzaran 69 habitatges i que
ha tengut una ajuda per part del ministeri de 339.480 euros per
a la seva urbanització. I també s’ha declarat AUP un terreny
d’Inca amb una capacitat de 54 habitatges protegits i l’aportació
del ministeri és de 248.400 euros. És a dir, en el programa del
2009 teníem previst en el conveni que havíem signat amb el
ministeri fer 120 actuacions o fer AUP amb una capacitat de
120 actuacions. I vàrem firmar AUP amb una capacitat de 123
actuacions, és a dir, un nivell de compliment del 102%. L’any
2010 n’ hi ha previstes en el conveni 185 actuacions i tenim una
previsió de signar aquest AUP del qual hem parlat, amb una
capacitat de 300. És a dir, el nivell de compliment serà del
162%.

Sap vostè, Sr. Diputat, o algú de la sala, que a partir del
2005 l’anterior govern tenia compromès mitjançant un conveni
unes actuacions d’AUP amb una capacitat de 1.375 habitatges,
sap el nivell de compliment que varen tenir aquestes àrees
d’urbanització prioritària, quin nivell de compliment va tenir
aquesta línia d’ajuda del ministeri? És fàcil, zero.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carbonero. Sr. Carretero? No vol fer ús de la
paraula.

I.10) Pregunta RGE núm. 4629/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a dades per elaborar les previsions
econòmiques.

Passam, idò, a la següent pregunta RGE núm. 4629/10,
relativa a dades per elaborar les previsions econòmiques que
formula el diputat Sr. Antoni Diéguez del Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Diéguez, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, todos sabemos que
las previsiones económicas se llevan a cabo mediante análisis
de series de datos que proceden de distintos y variados
indicadores y que del acierto en escogerlos deriva luego el
acierto en las conclusiones de esos análisis que se hacen. Por
eso le queremos preguntar ¿a qué comunidad autónoma
pertenecen las series de datos que utiliza el Sr. Conseller de
Economía y Hacienda para elaborar sus previsiones?
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, nosaltres per fer les
previsions utilitzam, com vostè ha comentat, una sèrie de bases
de dades de caràcter general per emmarcar la situació de la
conjuntura econòmica i de les previsions. En aquest aspecte
s’utilitzen les bases de dades a l’ús del Fons Monetari
Internacional, Eurostat, etc., i evidentment totes les dades que
afecten de manera directa la comunitat de les Illes Balears, val
a dir, tots els indicadors que tenim que ens arriben a través
d’enquestes, a través de formulació d’informacions en els agents
econòmics i socials i totes les bases disponibles al respecte.
Però evidentment tot el que afecta el context i més concretament
el que afecta la comunitat autònoma de les Illes Balears.

D’aquesta manera se construeixen els indicadors de
prospectiva, les previsions i els auguris de creixement i les
dades de conjuntura. Això ho feim a través d’un model
economètric que té la comunitat autònoma i que ens permet fer
aquest tipus d’anàlisis molt similars a les que fan altres
institucions com el Banc d’Espanya o el mateix Ministeri
d’Economia i Hisenda.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Conseller. Pues usted normalmente acertará si
utiliza datos que se refieren a la comunidad autónoma de las
Islas Baleares y me explico. Mire, el 26 de junio pasado del
2010, leí un artículo en la prensa firmado por el coordinador
regional de economía del Partido Popular, o sea el que más sabe
de ellos, aquí lo tengo. Y se hacían algunas consideraciones y
previsiones, con cifras macroeconómicas, en teoría referidas a
la comunidad autónoma de las Islas Baleares. 

Pues bien, se decía en ese artículo que la deuda de Baleares
en el año 2003, punto de partida que utilizaba para hablar de lo
que el llamaba “la deuda de Baleares, dejemos las cosas claras”,
era de 880 millones de euros y citaba como fuente el Banco de
España. Ese artículo después también fue colgado en la página
web del Partido Popular, con lo cual se indica que son sus datos
más o menos oficiales. Pues bien, cuando fuí a consultar la
fuente a la que se refería y busqué esos 880 millones de euros,
resulta que no se referían a Baleares, sino a Asturias, Asturias,
aquí está. Es decir, como la columna de al lado de Baleares era
la de Asturias, pues este señor cogió los datos de Asturias para
elaborar sus previsiones, no los de Baleares. El análisis que
estaba haciendo de la economía balear se hacía con datos de
Asturias. También se decía en aquel artículo que la última cifra
publicada de la deuda balear era de 3.982 millones, cuando en
realidad la última era de 3.546, 500 millones de error, ni más ni
menos.

Utilizando cifras de Asturias y otras simplemente erróneas,
salen las conclusiones que luego salen. Así no me extraña que
las conclusiones sean tan desastrosas que salga un día una
portavoz del Partido Popular diciendo que la inflación está
descontrolada y que al mes siguiente inicie una caída
vertiginosa; o que el actual presidente del Partido Popular vaya
diciendo por las ferias de los pueblos, ya que aquí no se atreve,
que Baleares será la última comunidad en salir de la crisis,
cuando es de las primeras.

Dejemos las cosas claras, como se decía en el artículo, en
Asturias...

(Remor de veus i petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, un poc de silenci!

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...acertarían, en Baleares nunca. Nada más.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, una mica de silenci. Sr. Diputat, ha acabat
la seva pregunta? Sr. Conseller. 

I.11) Pregunta RGE núm. 4625/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a eliminació dels descomptes per a
residents.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 4625/10, relativa
a eliminació dels descomptes a residents presentada pel diputat
Sr. Antoni Pastor del Grup Parlamentari Popular, la qual és
ajornada, atesa l’absència del president del Govern que havia de
contestar-la.

II. InterpelAlació RGE núm. 4244/10, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
en relació amb la prevenció i extinció d'incendis.

Passam ara al debat de la InterpelAlació RGE núm. 4244/10
presentada pel Grup Parlamentari Popular, és relativa a política
del Govern en relació amb la prevenció i l’extinció d’incendis.

En nom del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Jerez.
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
L’incendi que es va originar a la preuada Cala de Benirràs i que
al seu pas va assolar 400 hectàrees de massa forestal, ha estat
una de les catàstrofes mediambientals més dramàtiques que es
recorda a l’illa d’Eivissa i ha posat de manifest la vulnerabilitat
del nostre fràgil territori front les flames. Es tracta d’un incendi
de conseqüències irreversibles a curt termini, que ha destruït
una zona paisatgística d’alt valor i ha deixat oberts seriosos
dubtes entorn a l’eficàcia de la resposta, la coordinació i
l’origen del foc. Si la coordinació de l’ampli equip d’efectius
desplaçats a la zona va ser o no adequada, si la compenetració
entre les administracions implicades va ser o no la millor, i si el
foc es va iniciar a una cova o es va iniciar per la combustió d’un
vehicle de forma accidental, són qüestions encara pendents de
resoldre. I precisament en aquest debat confio i esper tenir
l’oportunitat de veure-les aclarides.

És ben cert, i no seré jo qui ho negui, que la presència
d’efectius a la zona va ser relativament ràpida. Com també és
cert, i jo tampoc no ho negaré, que la quantitat de membres va
superar en molt les expectatives. No obstant això, ni una cosa ni
l’altra no tenen a veure amb la qualitat de la resposta i molt
manco amb la coordinació que l’equip tècnic va oferir a les
dotacions d’efectius desplegades a la zona, una coordinació
certament qüestionada per la majoria de propietaris afectats per
l’incendi. I en relació precisament amb l’efectivitat, és cert que
queden encara moltes qüestions pendents de resoldre. Multitud
d’afectats encara es pregunten, per què no es va combatre el
recorregut de les flames amb un tallafocs? Quina raó tècnica hi
havia per no actuar obrint-se pas entre la massa forestal per
anticipar-se als efectes del foc? Preguntes totes elles que esper
que tenguin avui una resposta totalment definitiva.

En segon lloc he de dir que la compenetració i la
sincronització entre les distintes administracions implicades va
ser un veritable fracàs. No és aconsellable que actituds que
ignoren la participació dels representants institucionals del
municipi es tornin a repetir. No és aconsellable que
l’administració dominant, en aquest cas el Govern de les Illes
Balears, prescindeixi de la institució més fràgil i més dèbil, que
era l’Ajuntament de Sant Joan. Les responsabilitats en aquest
cas, s’han d’executar de forma coordinada i a més, han de ser
compartides segons correspongui. No es poden atribuir
responsabilitats, com s’ha fet, a qui no ha pogut participar, ni
tolerar que qui ha intervingut unilateralment, es desfaci de les
seves. Mirin, l’Ajuntament de Sant Joan és un ajuntament -tots
ho sabem- humil, no obstant això, els seus representats polítics
també tenen tot el dret a ser escoltats, a ser respectats i a ser
tinguts en compte per la resta d’administracions actuants,
especialment en moments tan tràgics com aquest. La sensació
que em queda és que han estat ignorats en la presa de decisions
transcendentals, qüestió que confio que no es torni a repetir.

I en tercer lloc i en relació amb el foc que va tenir origen a
Cala Benirràs, moltes i distintes varen ser les versions que va
oferir el Govern de les Illes Balears i la Delegació del Govern
respecte del previsible origen del foc. Mentre el conseller de
Medi Ambient assegurava, aquí a Mallorca, amb extrema
precipitació que l’incendi va ser provocat per una negligència
a una cova, fonts de la investigació indicaven que no existien
testimonis que poguessin confirmar aquesta informació. I per si

fos poc, el delegat del Govern no es va atrevir a oferir una
resposta concloent i enviava un missatge de prudència a aquells
que de forma atropellada, Sr. Conseller, s’atrevien a resoldre de
forma equivocada l’origen del foc. I és cert que al voltant de
l’origen del foc s’han manejat distintes teories. No obstant,
hagués estat prudent no emetre judicis de valor precipitats,
perquè l’error en la detecció de l’origen hagués pogut conduir
a respostes institucionals equivocades.

Senyores i senyors diputats, deixarem per a l’oblit les
destacades absències, varen aparèixer molt tard en aquest
incendi i deixarem de banda avui aquelles que mai no varen
aparèixer a l’incendi. No és necessari en aquest moment reduir
el debat a aquests extrems, el fi darrer del debat, de la meva
intervenció i de la meva intenció no és desvirtuar el fons del
debat, sinó que aquest debat serveixi per a alguna cosa, sigui útil
i sigui constructiu. És precisament per això que som aquí, per
extreure conclusions positives. Avui es fa imprescindible
aprofitar aquesta oportunitat per reflexionar entorn a la
necessitar de dissenyar un nou model, un model de protecció
paisatgística i mediambiental, que preservi el nostre territori i
les persones d’amenaces com aquesta. Crec, Sr. Conseller, que
ara és el moment políticament oportú per confeccionar un nou
estat de coses, basat en polítiques de consciència social i
prevenció contra el risc d’incendi. 

Estic convençut que en aquest precís moment seria
irresponsable i inconscient abandonar un debat que ha de servir
per plantejar-nos seriosament tres qüestions, si el nostre territori
està preparat per assumir nous riscos, si els propietaris de
terrenys localitzats a zones forestals d’alta densitat boscosa han
d’assumir una participació major en la conservació dels seus
terrenys, i en tercer lloc, si s’han de perfeccionar els protocols
d’actuació en el sentit de millorar la coordinació entre les
administracions implicades.

Senyores i senyors diputats, avui en dia els elevats nivells de
biomassa en els nostres boscos són conseqüència de moltíssims
factors, però especialment el progressiu abandonament del medi
rural ha estat provocat per polítiques de gestió del territori
totalment desencertades. Avui en dia aquesta comunitat ni el
propietari d’una finca localitzada a una àrea d’alta densitat
boscosa no compta amb incentius institucionals suficients per
tenir la seva parcelAla exempte d’amenaces ni té llibertat
suficient per practicar determinades actuacions de prevenció.

Aquesta situació, inevitablement, Sr. Conseller, crea un estat
d’ànim totalment desaconsellable i crea la rendició dels
propietaris i, amb això, l’abandonament del medi rural. Avui en
dia en aquesta comunitat és imprescindible que les mesures de
prevenció consisteixin en la creació de tallafocs, de neteja de
torrents, de neteja dels marges dels camins i que s’executin amb
extrema periodicitat, de manera que el risc d’incendi es redueixi
considerablement. Possiblement, si aquestes mesures
s’haguessin executat en les zones afectades, la magnitud de
l’incendi avui no hagués estat la que veritablement és.
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Avui, Sr. Conseller, la sensació és que aquesta administració
autonòmica no està pendent de polítiques de prevenció i gestió
dels nostres boscos, sinó que centra el seu interès en la
repoblació de la zona afectada i en l’adquisició de més mitjans
per combatre incendis, que ja està bé, però una mala tendència,
aquesta mala tendència consisteix a lluitar contra les
conseqüències en lloc de procurar evitar les conseqüències.

Sr. Conseller, avui és necessari, més que mai, que aquesta
administració inclogui al disseny dels pròxims pressupostos
dotacions econòmiques destinades a signar convenis de
colAlaboració amb els ajuntaments per realitzar aquests precisos
treballs de prevenció. Avui en dia, aquesta comunitat autònoma
no funciona de manera sincronitzada, Sr. Conseller, ni existeix
colAlaboració ni coordinació institucional entre administracions
competents en un mateix territori, circumstància perfectament
demostrable en el cas que ens ocupa i per això, es fa totalment
imprescindible una revisió d’aquest model.

Per altra banda, Sr. Conseller, a aquest diputat i al grup al
qual representa, els agradaria conèixer en precisió i amb
absoluta exactitud -si pot- l’existència, si hi és, d’un pla de
prevenció d’incendis per a l’illa d’Eivissa i si, dins aquest pla,
es contemplen programes i quins programes són els que es
desenvolupen en aquest moment. 

Diu que en aquests darrers tres anys s’han fet actuacions a
més de 500 hectàrees en qüestió de feixes de defensa i de
prevenció. Ho va dir la setmana passada en aquest mateix
parlament. Ens agradaria saber quantes d’aquestes hectàrees
corresponen a l’illa d’Eivissa, en quines masses boscoses s’ha
actuat i si la titularitat d’aquestes masses boscoses és publica o
privada. 

Diu que es mantenen 98 punts d’abastiment d’aigua, ens
agradaria saber, Sr. Conseller, quants d’aquests dipòsits estan
localitzats a l’illa d’Eivissa i on s’ubiquen. Per altra banda, parla
de l’existència de 25 punts de vigilància permanent, ens
agradaria saber, Sr. Conseller, quants d’aquests punts de
vigilància es troben ubicats a l’illa d’Eivissa i en particular, a
quina zona exacta es troben.

Totes aquestes preguntes, totes pacífiques, ens han d’ajudar
a reflexionar en torn a la necessitat de confeccionar una resposta
efectiva a situacions com les viscudes durant el mes d’agost a
l’illa d’Eivissa i també a reflexionar en torn a la necessitat de
revisar la nostra legislació en matèria d’emergències, de
prevenció i d’extinció d’incendis per aconseguir entre altres
coses la complicitat dels titulars de les finques afectades. Moltes
gràcies, Sra. Presidenta.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Té la paraula el Sr. Vicens. Sr. Vicens,
quan vulgui.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull
expressar la sorpresa, perquè de la interpelAlació crec que el
debat... em sembla que vostè vol parlar de Benirràs i vostè va
demanar una interpelAlació sobre prevenció i extinció
d’incendis. Sobre Benirràs, sap que hi ha una compareixença
demanada per la Conselleria d’Interior per explicar el tema de
l’incendi perquè sap que aquest incendi va ser de nivell 2 i els
incendis de nivell 2 són competència, la seva gestió, de la
Conselleria d’Interior. 

De totes maneres, evidentment li puc donar tota la
informació que vulgui i crec que...

(Remor de veus)

...i crec i em fa l’efecte i si em permeten els diputats del
Partit Popular, em fa l’efecte que en necessita molta, de
documentació, però bé, em du en una interpelAlació a parlar
d’incendis i per tant, li explicaré això. De totes maneres si vol
explicacions de Benirràs, el que li puc dir és que sobre allò que
és de la meva competència, evidentment li puc contestar.

En primer lloc, em planteja aquí quina és la política de
prevenció i extinció d’incendis del Govern de les Illes Balears
i realment necessita molta documentació d’això, això he vist,
supòs que és perquè vostè tenia adreçada -com he dit- la
interpelAlació a una altra persona i sembla que hi ha hagut una
confusió.

Miri, la política de prevenció i extinció del Govern es basa
en dues coses bàsicament: en el Tercer Pla general de defensa
contra els incendis forestals de les Illes Balears -això per una
banda- i s’articula en el marc de l’INFOBAL, que és el Pla
especial d’emergències davant el risc d’incendis forestals que va
ser aprovat pel Decret 41/2005, del 22 d’abril.

A tall de resum li comentaré quines són les característiques
de tota aquesta política de prevenció i extinció d’incendis i
quins són els seus objectius. Al primer objectiu es du a terme,
aquí a les Illes Balears, una gestió integrada de la prevenció i de
l’extinció i això és molt important, no solament es du a terme,
sinó que es potencia aquesta línia. Hi ha comunitats autònomes
que ho fan d’una altra manera, doncs aquí es potencia aquesta
línia perquè la idea és integrar qui ha de fer feina en prevenció,
doncs integrar-lo en les mateixes polítiques de qui ha de fer
feina en l’extinció. Això fa que la conselleria pugui planificar
i executar un total de quatre plans comarcals a Mallorca, un pla
insular a Menorca i un pla insular a Eivissa i Formentera, més
o menys aquests plans tenen uns deu anys de vigència.

Es persegueix una plena complementarietat temporal,
territorial i professional per tant dels distints esforços que fa
l’administració en aquest sentit. En aquest sentit hi ha una
creixent professionalització, l’avantatge és també que el
personal és més especialitzat, hi ha una presència molt més
grossa sobre el terreny i s’aconsegueix també un major
coneixement del medi natural per tot el personal dedicat a
extinció i a prevenció.
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En segon lloc el que es fa és treballar per una capacitat
operativa d’extinció d’incendis que sigui cada vegada més
àmplia i sobretot interinsular -sobretot interinsular. Tenim un
pla d’extinció i de prevenció que és interinsular. A les Illes
Balears hi ha una capacitat de resposta dels incendis forestals a
cada punt del territori que podríem dir que és plenament
equiparable, la qual cosa és molt important. És a dir, a l’hora
d’estructurar els mitjans de lluita com puguin ser la selecció, el
manteniment, les prestacions del material, de les instalAlacions,
dels equipaments, del transport, sempre es fan amb la garantia
de la màxima mobilitat i utilització immediata a qualsevol punt
de les nostres illes; equipaments, mitjans i recursos humans que
durant el temps, evidentment, s’han millorat, però molt
especialment aquests darrers anys.

Actualment l’operativa 2010 -per si li interessa- està
formada pels següents operatius: quant a mitjans terrestres -i
m’ha demanat algunes coses d’aquestes- hi ha 26 llocs de
vigilància fixa, n’hi ha 9 de vigilància mòbil i una unitat de
vigilància àrea; desprès hi ha 7 brigades terrestres, 3 a Mallorca,
2 a Eivissa, Formentera, 1 a Menorca i 1 brigada nocturna a
Mallorca; 2 brigades helitransportades que es poden situar a
qualsevol lloc del territori de les Illes Balears que tenen les
bases a l’aeroport de Son Bonet i a la base nord-est de Mallorca,
i un total de 6 vehicles autobombes, 3 a Mallorca, 2 a Eivissa i
Formentera i 1 a Menorca.

Pel que fa als mitjans aeris, disposam a Son Bonet de 2
avions de càrrega a terra, 1 helicòpter biturbina, 1 avió
d’observació i coordinació; a la base nord-est de Mallorca, 1
helicòpter biturbina; a la base de Pollença, 1 avió amfibi de
tipus canadair; a l’aeroport d’Eivissa, 1 avió de càrrega a terra
i 1 helicòpter monoturbina, i a la base de Ciutadella, un
helicòpter monoturbina, de tal manera que tenim tot el territori
cobert i amb una presència immediata quant hi ha algun tipus
d’esdeveniment. A més, hi ha centres de coordinació i
comunicació amb personal de guàrdia 24 hores quan es l’època
d’incendis tant a Mallorca, com a Menorca i a Eivissa i
Formentera. 

Actualment, en l’època que hi ha activa l’operativa, hi ha
unes 400 persones que conformen l’operatiu d’extinció
d’incendis de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat. Ho
dic perquè veig que vostè va poc informat de totes aquestes
qüestions.

En tercer lloc apostam per una capacitat d’intervenció
immediata, però sempre prèviament planificada i sobretot
correctament protocolAlitzada - correctament protocolAlitzada- i
modulada. 

Al marc de l’INFOBAL, un pla que ja està prou consolidat,
es planifica i es protocolAlitza tota la intervenció immediata; és
a dir, s’automatització dels avisos, la coordinació de les unitats
operatives de les diverses institucions -vostè que es queixa tant
d’aquesta coordinació, jo diria que és exemplar-, la modulació
de la mobilització dels mitjans d’acord amb el risc i la
jerarquització del comandament. 

Vostè sap -o crec que hauria de saber-, li he de recordar que
el pla assigna el comandament i la gestió de l’extinció dels
incendis a la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat quan
aquests són de nivell 0 i 1, però quan hi ha greu perill per a les
persones i els béns es tracta d’un nivell 2, cosa que s’ha decretat
just una sola vegada a la nostra comunitat i aquest queda
determinat per la Conselleria d’Interior.

Vull destacar que enguany precisament s’han fet esforços en
la incorporació de noves tecnologies a l’operativa contra
incendis; s’ha fet una consolidació del sistema de seguiment de
vehicles per GPS; s’ha modernitzat la flota dels vehicles; s’ha
aprovat aquest nou sistema de comunicació entre les unitats
especialitzades, i s’ha millorat la predicció dels paràmetres
meteorològics quan es produeix un incendi forestal.

Com a quart objectiu li he de dir que sota la premissa de
“prevenir és actuar” s’ha incrementat el desenvolupament
d’accions i programes preventius. En època de baix risc
s’executen tasques de prevenció emmarcades dins els plans
comarcals i insulars de defensa contra el foc i les principals
iniciatives -i em limit just a, diguem, dir-los-ho per damunt
perquè es poden detallar quan vostè vulgui- són el treball de
desboscament i de disminució de combustible vegetal i la
generació de faixes de suport -no ha de confondre vostè faixes
amb tallafocs-, faixes de suport insulars de defensa contra el
foc.

Després les principals iniciatives són aquestes: l’any 2010
estan previstes unes 278 hectàrees de faixa de defensa i de
tallafocs, també es fan alguns tallafocs en superfícies que
superen els anys anteriors. Als darrers tres anys, efectivament,
s’han fet unes 600 hectàrees de faixes de defensa i de prevenció.
També s’han instalAlat punts de vigilància, torres o llocs de
vigilància, concretament 26 punts de vigilància fixa a les Illes
Balears, en té vostè 2 a Menorca, 6 a Eivissa i Formentera i 18
a Mallorca, i 9 unitats de vigilància mòbil, en té vostè 2 a
Menorca, 1 a Formentera, 1 a Eivissa i 5 a Mallorca, i 1 unitat
de vigilància aèria.

Manteniment també permanent de 98 punt d’aigua, dipòsits
destinats -com sap vostè- a donar suport a l’extinció dels
incendis. També l’elaboració d’informes relatius a les àrees de
prevenció de riscos d’incendis, als darrers cinc anys s’han
elaborat un total de 841 informes relatius a les APR d’incendis
dels plans territorials insulars, la qual cosa és una mesura de
prevenció molt important. També es regulen les cremes a les
àrees forestals, una mitjana de 1.800 permisos per any i
autoritzacions de tales i explotacions forestals. A part d’això, hi
ha acció permanent de conservació dels recursos forestals que
es fan a les finques públiques catalogades com a forest d’utilitat
pública, gairebé totes les finques públiques estan catalogades
així, o un gran percentatge. 

També li he de dir les actuacions i campanyes de
conscienciació ciutadana que no són menys importants, tot el
contrari. Des de la conselleria es fa participació ciutadana a
través de la Xarxa Forestal per internet, també amb els
programes educatius i l’elaboració de material divulgatiu que
s’ha fet enguany precisament i les importants campanyes
publicitàries que sensibilitzen la població i que duen com a lema
“Ni un foc al bosc”.
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Per avançar al camí de la prevenció, Sr. Diputat, la
conselleria ha iniciat en aquest sentit dues noves actuacions: una
actuació de pla pilot que concretament s’ha destacat a tota la
Costa d’en Blanes, al municipi de Calvià, i jornades de treball
al marc del projecte europeu PYROSUDOE en colAlaboració
amb especialistes en prevenció d’incendis de França, Portugal
i Espanya amb l’execució de mesures de prevenció de risc a
zones d’interfase urbana forestal. També s’han editat i distribuït
guies pràctiques en aquest sentit.

En cinquè lloc li he de dir que un altre objectiu és atendre i
millorar la gestió de les masses forestals. Li ho dic molt
ràpidament, actuació permanent de conservació de recursos
forestals, protecció de la diversitat genètica, vivers, s’atenen
més de 130 espècies forestals de les Illes Balears, programes de
sanitat forestal, per prevenció de plagues i control d’organismes,
gestió de les autoritzacions de tales, d’explotacions,
autoritzacions de la recuperació de zones de conreu i tota una
sèrie de iniciatives de formació i innovació que es fa amb el
personal d’IBANAT.

Per tant, com veuen, senyores i senyors diputats, disposam
de recursos i mitjans per fer front als incendis forestals
racionalment adequats. Evidentment, disposam d’un model de
prevenció i extinció interterritorial eficient i especialitzat, ara
bé, evidentment en aquestes matèries com més pressupost s’hi
posi, com més es pugui avançar, és evident que és molt millor.

Per tant, dedicar-hi més recursos, la qual cosa al llarg del
temps així generalment s’ha fet, crec que és un dels objectius.
No obstant això, li comentaré, crec que això és l’important quan
parlam del Pla d’incendis i de prevenció, que a les Illes Balears
s’ha de tenir en compte una cosa, en primer lloc que hi ha un
increment general de les masses forestals, en els darrers
cinquanta anys  hi ha avui 80.000 hectàrees més. En segon lloc,
hi ha un decreixement de les explotacions agràries i ramaderes
i l’absència dels aprofitaments forestals, la qual cosa
efectivament a molts de llocs implica una acumulació de
combustible a les zones forestals, és un dels objectius que
s’hauria de tenir en els propers plans que es vagin aprovant, i
una creixent presència de les zones d’interfase urbanes forestals
a causa d’un urbanisme...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vicens, ha d’anar acabant.

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

Vaig acabant, Sra. Presidenta. A causa d’un urbanisme difús
de segones residències i d’urbanitzacions en zones de risc que
posen en gran perill les masses forestals. És un dels aspectes
que més s’haurien de tenir en compte. A part, s’ha de tenir en
compte que hi ha un major accés a les masses forestals i que
se’n fa un major ús recreatius. 

Per tant, aquests factors crec que s’hauran de tenir en
compte a l’hora de dissenyar els nous plans de prevenció i
extinció i això crec que és un dels objectius que, d’aquest debat,
hauríem de tenir, que evidentment era un debat per a la
prevenció i per a l’extinció dels incendis, que consider que és
molt positiu, i que, lamentablement, just es fa quan hi ha hagut
alguns focs bastant rellevants.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Per fixar posicions per part del Grup
Parlamentari Mixt, la Sra. Marián Suárez té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Vicens, efectivament, el títol de la interpelAlació ens
podria haver fet pensar que es tractaria d’una intervenció
general sobre prevenció i extinció d’incendis, però nosaltres ja
esperàvem això, les paraules de l’interpelAlant ho han demostrat,
paraules en les quals per cert no sé si ha pesat més la demagògia
o la ignorància, crec que després d’escoltar-lo a vostè crec que
ha pesat més la ignorància. Per tant, també centrarem una bona
part de la nostra intervenció al voltant de l’incendi de Benirràs,
si bé al final farem alguns suggeriments sobretot de cara al
futur.

En primer lloc, hem de dir, cosa que d’altra banda crec que
no he sentit per part de l’interpelAlant, que lamentam
profundament l’incendi de les 375 hectàrees d’un dels indrets
ecològicament més valuosos de l’illa d’Eivissa, com així ho
demostra la seva inclusió dins un àrea de protecció d’especial
protecció com és Els Amunts i que, com defineix la Llei 4/2008,
són àrea d’especial protecció en el moment en què es constaten
els valors naturals, paisatgístics i patrimonials que n’exigeixen
la conservació i defensa, a més de tractar-se d’una zona LIC.
També he de dir que va ser una molt bona notícia que no
s’hagués produït cap desgràcia personal.

Dit això li plantejam tres qüestions en tres moments
temporals diferents, durant i després de l’incendi i la darrera
qüestió mirant ja cap al futur. Pensam que, en relació amb
l’extinció de l’incendi de Benirràs, es va dur a terme una bona
i eficaç gestió sota criteris tècnics, especialment tenim en
compte la complicada orografia de la zona i les adverses
condicions meteorològiques en particular els canvis de vent.
Pensam que aquesta bona gestió va ser conseqüència d’una
correcta coordinació de recursos humans i materials dels àmbits
insulars, autonòmic i estatal.

Les dades següents són expressives de la dimensió d’allò a
què s’enfrontaven: més de 1.600 persones a la platja, més de 30
cases, 1 hostal i 120 veïns en el perímetre afectat, 18 mitjans
aeris, 300 efectius entres bombers del consell insular,
emergències, Protecció Civil, IBANAT, Guàrdia Civil i unitat
militar d’emergències. Per cert que aprofitam aquesta
intervenció per reconèixer la feina i el bon fer de totes aquestes
persones.
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D’altra banda, i conscients que no és competència seva,
encara estam a l’espera de les conclusions de la investigació
sobre la causa de l’incendi.

Tot això què demostra? Demostra que l’operatiu va estar ben
organitzat, els resultats demostren que es va atacar amb eficàcia
l’incendi, i a més, amb la informació que ens ha facilitat, una
part de la qual nosaltres ja coneixíem, sabem que el Govern, que
aquest govern té capacitat per reaccionar amb rapidesa i amb
eficàcia davant un desastre com el que es va produir.

Parlem ara del dia després. També consideram que les
actuacions després de l’incendi per part del Govern han estat
encertades, àgils, i en aquest cas també amb una bona
coordinació institucional. Pocs dies després de l’extinció de
l’incendi, a una reunió feta al Consell Insular d’Eivissa amb
representants de totes les institucions implicades, es va
presentar el pla de recuperació de la zona acompanyat, a més,
amb un pressupost concret, i amb el compromís d’ampliar
partides, si fos necessari, i de recórrer al Ministeri de Medi
Rural si també fos necessari. Volem destacar la rapidesa amb
què es va treballar, i això va ser competència de la seva
conselleria, l’elaboració d’aquest pla, i volem també deixar ben
clar el nostre acord amb el criteri bàsic d’aquest pla, que és
prioritzar la recuperació natural de la zona atès l’important
potencial de recuperació, de regeneració natural. Així també
estam d’acord amb la seva temporalització.

Ara de cara al futur, mirant cap al futur, nosaltres voldríem
apuntar tres línies d’actuació que entenem que caldria reforçar
i que incideixen fonamentalment en les polítiques de prevenció.
En primer lloc, avançar cap a una protecció efectiva dels espais
naturals; això passa efectivament per continuar amb l’aprovació
de figures de protecció, amb les quals nosaltres estam
absolutament d’acord, les figures de protecció són
imprescindibles per preservar els nostres espais naturals, per
cert opinió que crec que no té res a veure amb la que defensava
l’interpelAlant. Però aquestes figures de protecció han d’anar
acompanyades de plans de gestió del medi natural, que no
sempre compten amb els recursos que serien necessaris. Quan
parlam de plans de gestió del medi natural estam parlant
d’actuacions i mitjans que assegurin vigilància, control, gestió
i prevenció d’aquests espais protegits.

Una segona qüestió és el reforçament de l’IBANAT. Lligat
a la qüestió anterior l’IBANAT, les brigades de l’IBANAT,
varen fer una funció destacable dins l’extinció de l’incendi, però
també hem conegut que hi ha hagut reivindicacions tant pel que
fa a mitjans materials com recursos humans per part d’aquest
colAlectiu de treballadors. Sabem que s’han produït reunions,
saben que s’ha avançat en les qüestions sobretot de material,
que era un tema que ens preocupava molt, i fins i tot en
reivindicacions salarials, però tenir unes bones brigades de
l’IBANAT i ben dotades nosaltres pensam que és fonamental,
no només per les actuacions d’extinció sinó sobretot -i per això
n’estam parlant- per les actuacions de prevenció; així mateix
també les de recuperació de zones forestals.

I finalment una darrera qüestió, que això ja no és
competència exclusiva seva però que jo crec que sí l’hem
d’esmentar aquí, i és que és necessari -tal vegada des del
Govern es podria fer un paper de catalitzador o tal vegada
hauria de ser des dels consells insulars- la necessitat de regular
accessos i de regular activitats a zones com l’esmentada de
Benirràs, que hi ha tants altres llocs de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, ens trobam amb una interpelAlació al Govern
presentada en matèria de política de prevenció i de lluita contra
els incendis, però que pel grup interpelAlant ha estat plantejada,
efectivament, com ja hi feia referència la portaveu anterior, a
l’incendi que hi va haver aquest estiu a Benirràs, a Eivissa. Per
tant jo també intentaré fer algunes referències generals i alguna
referència específica a aquest incendi d’Eivissa.

Els darrers anys hem viscut una tendència a la millora en les
xifres pel que fa a incendis; hem viscut una tendència al fet que
hi hagi menys incendis, que hi hagi menys superfície
incendiada, i això realment em va cridar l’atenció un dia que
vaig assistir a la presentació d’un informe de dades ambientals,
i en un context en què la majoria dels indicadors ambientals -
generació de residus o contaminació, o motorització, etc.-, tots
els indicadors ambientals empitjoraven, per dir-ho així, però un
dels pocs indicadors ambientals que duia una tendència a
millorar durant els darrers anys era el dels incendis; cada vegada
hi ha menys incendis i a menys superfície. Se suposa que els
motius tenen a veure amb una millor prevenció, amb una millor
consciència social, que hi hagi més mitjans de lluita contra els
incendis, i també -no ho oblidem- amb canvis legislatius que hi
ha hagut. Sobretot aquest canvi té a veure amb la impossibilitat
de reclassificar terrenys que s’han vist afectats per incendis
forestals.

Malgrat això, malgrat aquestes xifres, també és veritat, i el
conseller ho deia a la seva intervenció, que hi ha factors de risc
que empitjoren. Hi ha factors de risc que empitjoren en el sentit
que hi ha més massa forestal, i això evidentment és un factor de
risc; hi ha menys superfície agrària, i això també és un factor de
risc; hi ha més utilització recreativa d’aquests espais forestals,
i això també és un factor de risc; i jo m’atreviria a afegir-ne un
altre, que són aquests estius més àrids i més calents que ens està
duent el canvi climàtic, i tot plegat conforma una situació que
si bé d’una banda hi ha factors que fan que els incendis millorin,
o sigui, que el nombre d’incendis, de superfície incendiada
millora, també hi ha nous factors d’incendis que fan que no
puguem abaixar la guàrdia. 
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I una prova d’aquest no poder abaixar la guàrdia ha estat
aquest incendi d’aquest estiu a Benirràs, que efectivament és el
pitjor dels darrers anys, i no només és el pitjor dels darrers anys
sinó que per la superfície incendiada farà que fins i tot les
estadístiques d’hectàrees incendiades d’aquest any seran les
pitjors dels darrers anys i faran un repunt en aquesta tendència
negativa. De tot això evidentment hem d’extreure lliçons pel
que fa a la lluita, pel que fa a la prevenció. En aquest sentit allò
que ha exposat el conseller nosaltres entenem que va en la bona
línia, tant en allò que es refereix a la prevenció, a la coordinació,
a tots els aspectes de la lluita contra incendis. 

La qüestió de l’incendi de Benirràs, que com ja dic
l’interpelAlant ha presentat com a qüestió principal d’aquest punt
de l’ordre del dia, nosaltres, com que sabem que hi haurà una
compareixença, crec, de la consellera d’Interior, ja tendrem
ocasió de parlar-ne en més profunditat, però entenem també,
com ha dit la portaveu anterior, que la intervenció del Govern
ha estat correcta: ha estat correcta en agilitat, ha estat correcta
en coordinació, ha estat correcta en informació, i hi ha un punt
que jo voldria destacar, que ha fet una intervenció correcta sense
deixar-se arrossegar per una espiral de declaracions i acusacions
que jo crec que és el menys adequat que podem fer en un
moment..., davant un fet d’aquestes característiques i d’aquesta
magnitud com ha estat aquest incendi.

Jo només voldria fer quatre reflexions sobre ensenyaments
que des del nostre punt de vista s’han de treure d’aquest incendi
i, en general, de l’experiència d’aquests anys en la lluita contra
incendis. Una -també s’hi ha fet referència amb anterioritat-, la
importància d’una bona preservació dels espais naturals, i la
bona preservació lògicament no només vol dir la declaració
d’espais naturals sinó la gestió, que és una qüestió en la qual els
recursos sempre són escassos però és una qüestió en la qual
sempre s’ha de fer incidència. També sabem que a la
Conselleria de Medi Ambient es fa una bona política forestal;
això no és el tema principal o central d’aquesta interpelAlació,
però potser seria interessant que un dia en parlàssim, i en
qualsevol cas és una qüestió estretament lligada a la de la lluita
contra els incendis, una política forestal que faci que el risc
d’incendi a les masses boscoses minvi.

Després hi ha una altra lliçó molt important, i el conseller hi
feia referència de manera indirecta, que és evitar la urbanització
en els espais naturals. Les zones de risc, tal com s’ha
comprovat, i jo crec que aquest incendi de Benirràs n’és un
exemple, les grans zones de risc no són ni les zones
absolutament naturals ni les àrees naturals ben conservades ni
les zones urbanes, sinó que són aquestes zones que el conseller
ha definit com a d’urbanisme difús, que són aquestes
urbanitzacions i aquests habitatges que estan al costat de zones
forestals o pràcticament provocant intersecció amb les zones
forestals, i per motius fàcils d’entendre és allà on és fàcil que hi
hagi riscos d’incendi, situacions que donin lloc a incendis. Tot
això nosaltres entenem que parla a favor d’una política de
protecció d’àrees naturals com la que s’està impulsant des de la
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat. La política que s’ha
duit des d’aquesta conselleria de preservació dels espais naturals
entenem que també és una política que tendeix a restringir
aquestes àrees d’urbanisme difús que són àrees, com dic,
d’important risc d’incendis.

Un altre factor de risc -i aquest incendi de Benirràs també
n’ha estat un exemple- són aquestes grans aglomeracions
humanes a platges o a prop de platges, i aquí sí que totes les
administracions, perquè totes hi tenen competències, hauran de
fer una reflexió sobre macrofestes, sobre macroencontres, sobre
grans aglomeracions urbanes, sobretot a l’estiu i sobretot a prop
d’àrees naturals, si són convenients o quina regulació d’aquesta
activitat humana a les zones forestal ha de ser possible i quina
no.

Hi ha un altre element que no s’aplica en aquest..., en
principi no s’aplica perquè estam a l’espera de les
investigacions sobre causa, però que en principi no s’aplica a
l’incendi de Benirràs, però que és una qüestió que ha suscitat el
GOB a Mallorca aquest estiu que també és interessant tenir en
compte, que és la possibilitat d’estudiar la prohibició de la caça
a les zones afectades per incendis. Aquesta possibilitat va en la
mateixa lògica que la prohibició de reclassificació, perquè com
és normal allò que cerca és que ningú no pugui treure profit
d’un incendi, i perquè ningú no pugui treure profit d’un incendi,
de la mateixa manera que es prohibeix aquesta reclassificació,
també s’ha d’estudiar en quins termes o fins a quin punt ha de
ser permès caçar a les zones que han patit o que han estat
objecte d’incendis forestals.

Res més. Només vull acabar encoratjant la conselleria a fer
ara -tornant al cas de Benirràs- una bona regeneració de l’àrea
perquè l’àrea s’ho mereix, és una àrea de grans valors naturals
i estam segurs que la conselleria, amb els precedents de política
de gestió ambiental i forestal que du, ho farà, i jo crec que el fet
que hagi patit aquest incendi Benirràs mereix, sense dubte, un
esforç especial.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, miri, vostè ho deia,
inicialment pareixia que s’anava a parlar d’una cosa més
general, però de la intervenció del portaveu del Partit Popular
hem pogut veure que del que es vol parlar realment, encara que
no ho posàs al paper, era de l’incendi de Benirràs. Cap
problema, parlarem de l’incendi de Benirràs.

El portaveu del Partit Popular ha utilitzar una paraula:
irresponsable. Jo utilitzaré la mateixa paraula que ell i n’hi
afegiré una altra: irresponsable i penosa, són tant aqueixa
declaració com les declaracions fent crítiques obertes a nivell
local just l’endemà que es va apagar aquest incendi.

Estic segur que tenim tots la sensació que en aquell incendi
de Benirràs, a més del bosc, hi ha alguna altra cosa que es va
cremar. Veig que s’ha cremat l’orgull del Partit Popular, perquè
si no ningú no entén aqueixes declaracions ni aqueixes
propostes a nivell parlamentari. Crec que únicament és el Partit
Popular que té dubtes sobre l’efectivitat de les feines fetes per
acabar amb aquell incendi, fins i tot amb declaracions que
posaven en dubte l’efectivitat dels professionals que estaven
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treballant allí, a pesar que llavors intenten minimitzar dient que
no, no, que tots ho feren molt bé, però miri, n’hi ha que diuen
que no. Jo llegiré un titular d’un diari local en aquell moment:
“El alcalde de Sant Joan dice que si le hubieran hecho caso y
le hubieran escuchado los daños del fuego serían menores”.
Per tant, si l’alcalde es considera més professional que els
professionals de l’UME, dels bombers, de l’IBANAT, de tots
els que hi havia sobre el terreny intentant apagar el foc, idò miri,
això ja queda clar. Repetesc que llavors ho han intentat
disfressar perquè no fos tan negativa aqueixa declaració.

Però no només això, també han intentat ficar enmig el veïns,
dient que havien estat quasi quasi..., que se’ls havia abandonat.
Jo crec que si queda clar que a l’entorn de l’incendi hi va haver
trenta cases que podien veure’s afectades, es varen evacuar tots
els veïns i els ocupants d’aqueixes cases, i el resultat final és
que de les trenta només dues varen acabar amb petites
conseqüències a causa d’aquest incendi, vol dir que el que es va
fer en prevenció i en protecció dels veïns i de les seves cases va
ser perfecte, Sr. Conseller, a pesar que, a alguns, això no els
pareixi bé.

El Partit Popular, Sr. Conseller, ha tengut una gran
oportunitat de no continuar fent el ridícul, però no, la seva
necessitat de protagonisme polític els ha dut a fer les crítiques
en el seu moment i a presentar aqueixa interpelAlació que ningú
no entén, i és aqueixa necessitat de protagonisme polític que li
estava dient el que els porta també a una cosa que és com a
mínim reprovable, i és intentar treure benefici partidista fins i
tot d’un desastre com aquest. Crec que tots tenim clar que, quan
un tracta de treure benefici particular de desastres, té un nom,
però deixaré que cadascú li posi el nom que cregui oportú.

S’han fet moltes crítiques sobre aqueixa qüestió, s’han fet
moltes crítiques, i entre elles es parlava per part del portaveu del
Partit Popular d’actes de prevenció, tallafocs i no sé què més.
La pregunta que s’hauria de fer és per què quan governava el
Partit Popular de tot això no va fer res, tampoc, perquè les coses
no han..., aquest bosc no ha acabat així d’un dia per l’altre, i
vull recordar que feia crec que molt poc temps que pràcticament
en aquella mateixa zona també hi havia hagut un altre incendi.
Però, repetesc, el bosc ja hi era fa molt de temps i ningú no
s’havia preocupat de fer tot això que ara es reclama.

Diu que l’ajuntament tenia problemes, també posa
l’ajuntament enmig, que és un ajuntament humil i petit. Clar,
però un ajuntament humil i petit que també té obligacions, i
quan un reclama que les administracions compleixin cadascuna
amb les seves obligacions el primer que ha de fer el que reclama
és complir les seves, i si és competència teva decretar quins són
els accessos, quins els aforaments i què es pot fer en aquell
indret, fes-ho, i llavors reclama ajuda si efectivament no tens ni
personal ni mitjans tècnics per fer-ho, però primer pren les teves
decisions, cosa que tampoc no s’ha fet.

Per cert, i ara que hi pens, també s’ha fet alguna crítica sobre
si tot el que es va utilitzar era suficient, i si s’hagués pogut fer
millor. Crec que tots tenim molt clar que per apagar un incendi
i per colAlaborar a minimitzar els efectes negatius d’un desastre
com aquest, és fonamental que s’utilitzi tot allò que estigui a
l’abast de les administracions que hi estiguin implicades. Idò
clar, miri, resulta que tots els polítics que passaren per aquell
punt en algun moment, ho feren amb els seus vehicles
particulars, llevat, Sr. Conseller, del portaveu avui del Partit
Popular, que es va presentar allí amb un cotxe de la policia
local; segurament aquest cotxe també hagués pogut ser utilitzat
per fer altres coses que traslladar al portaveu del PP al punt. No,
es va utilitzar, però llavors criticam si el que s’utilitza està bé o
no.

També s’ha parlat d’absència de polítics. Miri, això té molt
fàcil argument. Hem pogut sentir crítiques del Partit Popular als
polítics que eren allí; si hi eren, si feien, si deixaven de fer, si
servien més per ajudar o per destorbar i si era necessari que hi
fossin o que no hi fossin. El que hi eren, eren criticats, i els que
no hi eren, no per voluntat pròpia sinó perquè no hi podien ser
perquè era impossible, també s’han criticat. Seguim amb el
mateix, aquí del que es tracta és de criticar, de criticar per
criticar, amb arguments que no tenen cap pes ni tenen cap sentit.

Miri, està clar, Sr. Conseller, que agradi o no agradi la lluita
contra aquest foc de Benirràs va ser efectiva, s’utilitzaren els
mitjans personals i tècnics que estaven a l’abast i crec que varen
ser suficients perquè eren molts, al final hi havia més de 300
persones treballant i entre mitjans aeris crec que fins i tot dotze
o tretze, es va demostrar que la lluita quan es va poder era
efectiva, però no tan sols això, es parlava també de mesures que
s’havien de prendre i que s’haurien d’haver pres abans.
Repetesc, no es varen prendre en el seu moment però ara resulta
que tampoc. No hi ha més sord que aquell que no vol escoltar,
i es reclamen intervencions i es fan propostes de coses que per
part d’aquest govern ja s’han anunciat que es fan i que es faran,
entre altres coses el pla de recuperació de tota aquella zona, que
per cert ja s’ha anunciat la inversió de 800.000 euros, no sé si
serà suficient o no però com a mínim ja s’ha anunciat aqueixa
inversió, crec que serà efectiva i es faran algunes feines de les
que -i s’han anunciat ja- avui reclamava el Partit Popular.

Per tant, la crítica innecessària, absurda i les propostes tan
innecessàries mateix perquè, a més, ja s’havien anunciat. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. En torn de rèplica del grup autor de la
interpelAlació, Sr. Jerez.
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Ha
quedat més que clar que cap de nosaltres venia a parlar aquí
d’extinció i prevenció d’incendis, veníem a parlar de Benirràs,
perquè tots i cadascun de vostès, damunt aquesta trona, han
parlat de Benirràs. I la resposta, Sr. Conseller, que vostè m’ha
donat, li he de dir, no que m’ha decebut, però sí que és cert que
és incompleta; m’hagués agradat que vostè hagués completat
totes aquestes qüestions i hagués donat solució a les meves
preguntes, cosa que no ha fet. Jo puc entendre que vostè no es
vol ficar dins segons quins charcos que no li corresponen, ja
sortirà la persona que toqui del charco que té, ja sortirà, però
que és dins el charco cert, i que hi és, però el que no puc
entendre és que essent aquí la persona responsable de donar
resposta a totes les qüestions que s’han plantejat en aquest
moment no surti i les doni, tal vegada vostè em les hagués pogut
donar, però no em les ha donat; però el que no és tolerable i el
que no es pot consentir és que la persona encarregada i
responsable dels operatius d’emergència a l’incendi de Benirràs,
que va cremar 400 hectàrees, no surti avui a aquesta trona i doni
les respostes que toca.

Hi ha hagut falta de coordinació i s’amaga; hi ha hagut
menyspreu als representants municipals i s’amaga; no hi era en
el moment de l’incendi i avui vol fer entendre que no hi és, però
sí que hi és; va prescindir la seva actuació de l’opinió dels
afectats i a això no dóna resposta i és en aquesta cambra. I, miri,
el menyspreu a la població de Sant Joan i la manca de resposta
als ciutadans d’Eivissa és total i absoluta, fa un mes que espera,
fa un mes que espera que aquesta senyora doni la seva versió, i
avui tenia una oportunitat de fer-ho i avui a aquesta persona no
li ha donat la gana donar la seva versió, no ha volgut donar la
seva versió. No es pot amagar més, almenys el que hagués
pogut fer és no venir a aquesta cambra, provocant, quan
efectivament sabia que aquest debat giraria entorn de l’incendi
de Benirràs, això no és tolerable, això no és tolerable i és un
menyspreu absolut a la cambra.

(Aldarull a la sala)

I vostès el que fan és arbitrar una estratègia per protegir
aquesta persona. En qualsevol cas, no es preocupin que tendrem
temps de veure-nos a la comissió que pertoqui i allà ja no es
podrà amagar més, es va amagar en el moment de l’incendi i en
aquest moment no tendrà l’oportunitat ja més de fer-ho.

Però vull dir una cosa, i ho ha dit el Sr. Boned, jo hi era,
quan es cremaven 400 hectàrees a Benirràs, hi era allà, jo no
estava passejant per Central Park, hi havia altres persones que
passejaven per Central Park quan es rostia una bona part de la
nostra illa.

(Aldarull i remor de veus a la sala)

I uns altres vengueren tard, perquè como era una cosa
pequeñita doncs vaig passar un dia més fora, no feia falta, ja
veurem què passa, va venir tard, va venir, va arribar.

Sra. Consellera, l’esper a la comissió, esper que doni
complerta compte del que avui s’ha dit aquí, que no s’amagui
més, que doni la cara, que respongui, Sra. Consellera, al que
avui s’ha plantejat aquí, el que no és possible ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jerez, Sr. Jerez ...

EL SR. JEREZ I JUAN:

... és que es plantegi això aquí i vostè no tengui la valentia
i el valor de sortir a aquesta tribuna a donar resposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Això no és tolerable. No és ...

(Tall de veu a causa d’un tall del micròfon)

(Remor de veus, aldarull i alguns aplaudiments a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jerez, Sr. Jerez, vostè es dirigeix a una persona que no li
podrà contestar, dirigeixi’s, per favor, a qui fa la interpelAlació.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí que pot, sí que pot.

(Remor de veus i cridòria a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vostè ha fet una interpelAlació, continuï ...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí que pot, sí que pot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jerez, Sr. Jerez, per favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica el Sr. Vicens té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, jo, la veritat, Sr. Jerez,
crec que el que queda ben patent aquí és que vostè no vol parlar
dels plans de prevenció i d’extinció d’incendis que té el Govern,
en aquest cas ho hagués dit clarament a la seva interpelAlació, la
qual cosa lament, la veritat és que ho lament, perquè és una cosa
molt important; és a dir, és lamentable la preocupació de les
coses quan hi ha un succés i en canvi, quan no hi ha els
successos, doncs s’oblidin totalment aquestes coses, per tant jo
volia enfocar aquest debat a això i l’hi he enfocat, però veig que
a vostè això no li importa.

Vostè no sé què parla del char, char, bé del bassiot aquest,
supòs que vol dir vostè bassiot, de què resulta que hi ha la
consellera, o no sé..., bé, miri, vostè, ja li he dit que des del
Govern hi ha una compareixença demanada i s’explicarà tot allò
que s’hagi d’explicar i si vol li explic les quatre coses que vostè
m’ha demanat, li puc dir, no hi ha cap problema ni un.

Anem a veure, en primer lloc, vostè em diu que va ser un
desastre ecològic. Miri, aquest incendi és un incendi de nivell 2
que no s’ha produït mai a les Illes Balears, mai, és la primera
vegada que es va produir un risc molt important perquè a una
cala allà on hi havia entre 800 i 1.500 persones, fa mal dir
exactament quantes, hi havia un risc molt gros per a aquestes
persones -una altra cosa són les causes perquè eren allà i si es
controlen els accessos o no, en això ni hi entr perquè seria
massa llarg, la qüestió és que hi eren; es varen cremar entre una
vintena i una trentena de cotxes, la qual és bastant greu, i hi
havia una vintena o trentena de cases aïllades dins un bosc que
s’havia de tractar i per tant era una cosa molt perillosa.

El que ha estat excepcional no és el tipus de bosc, és a dir,
l’atemptat ecològic com diu vostè; evidentment, quan es cremen
350 o 370 hectàrees s’ha de lamentar, però aquest tipus de bosc
li puc assegurar que no té cap problema, és a dir, la potencialitat
de generació és molt bona, em preocuparia més a altres zones.
Ara bé, i com sap vostè, el Govern hi posa més de 700.000
euros, la qual cosa mai no s’havia vist per a un, diguem, per a
un efecte de recuperació de la zona. Ara bé, el que sí hi havia un
perill de risc molt gros i mai a les Illes Balears, mai no s’han
destacat tants de mitjans per combatre un incendi, era per la
qüestió de les persones i per la qüestió de les cases. I dir que hi
ha hagut menyspreu a les persones, als veïns, quan els vàrem
treure de les cases quan tocava, quan no hi va haver cap tipus
d’accident, quan no hi va haver cap tipus de dany personal a les
persones, quan no s’ha afectat cap cassa de manera greu, això,
Sr. Jerez, s’ha de felicitar, s’han de felicitar les persones que
varen dur això, les persones que varen fer tot aquest operatiu,
que mai no s’havia produït a les Illes Balears, s’han de felicitar.

Perquè, li recordaré, a un incendi allà on hi ha nou
helicòpters, un incendi allà on hi ha tres avions de càrrega, allà
on hi ha set avions amfibi, set avions amfibi, i si vostè era allà,
que hi va ser de tant en quant, però jo que hi vaig ser tot el
temps, li puc assegurar que allò pareixia un estat de guerra; set
avions amfibi volant per allà damunt i dos avions de
coordinació, 187 efectius terrestres i 12 autobombes i, a més a
més tot el personal d’IBANAT disponible, tots els bombers, tots
els agents de Medi Ambient, tot el personal de SUME i a més
a més el personal d’emergència de Protecció Civil, coordinar tot

això i permetre que no hi hagués hagut cap “daixò”, doncs la
veritat és que s’ha de felicitar.

La Sra. Consellera li contarà quan toqui, d’això no es
preocupi.

(Remor de veus)

Vostè em demana per Benirràs, és a dir, vostè vol parlar de
Benirràs o no vol parlar de Benirràs, Sr. Diputat? És que ens
hem d’entendre aquí, si vol parlar de Benirràs li parl de
Benirràs.

Després, vostè em diu les causes. Miri, la Conselleria de
Medi Ambient és competent per dir les causes d’un incendi, i ho
ha estat sempre, perquè els seus agents estan especialitzats per
a això. I les causes, quan es tenen els informes, res de què hi
hagués hagut precipitació, quan es varen tenir els informes jo
vaig dir que l’incendi de Benirràs, determinat per dos agents
diferents, va ser accidental al voltant d’una cova, i li puc donar
els informes quan vostè vulgui. Una altra cosa és, Sr. Jerez, que
després les forces de seguretat de l’Estat facin les investigacions
pertinents i segons les investigacions que es facin es corrobori,
o no, o no, perquè poden sortir altres, el que passi; evidentment,
jo tampoc encara no sé el resultat, però quant a Medi Ambient
li puc assegurar que la causa és de negligència, com un 42% de
les causes que hi ha d’incendis a les Illes Balears. La resta del
percentatge, un 35% són provocats.

A més a més, aquest incendi va tenir una cosa que oblida
vostè, dia 23, en ple incendi, hi va haver un incendi provocat a
Son Doblons, devers les dues i mitja de l’hora baixa, i un altre
incendi provocat a les sis i mitja de l’horabaixa a S’Albufera, el
mateix dia. Per tant, més felicitació als que han lluitat contra
aquests incendis perquè es va haver de fer de manera simultània,
de manera simultània; amb uns focs molt importants a Mallorca,
abans que fes fosca que és quan és més perillós, intencionats,
intencionats i quan tots els mitjans actuaven a Eivissa.

I per altra part li diré, jo li vull recordar, Sr. Jerez, que al
centre d’avançament, de comandament avançat que es va
establir a Benirràs, en el qual jo li puc assegurar que hi era i
durant molt de temps i molta altra gent, i la gent que feia falta
hi era, doncs allà li puc assegurar que no hi va haver cap
restricció a qualsevol responsable municipal o a qualsevol
responsable polític que va venir, i vostè ho sap perquè vostè va
parlar amb mi i va veure tots els plànols i va ser a la taula, i el
batle també hi era. I li puc assegurar que tots els operatius
admeten qualsevol tipus de suggeriment i som receptius a la
màxima informació municipal; ara bé, un incendi d’aquestes
característiques, d’aquesta gravetat, els tècnics segueixen uns
protocols estrictes, i no hi ha conseller que valgui fins i tot,
segueixen uns protocols estrictes. I si els polítics d’allà volen
aportar informació és ben rebuda, però res més, res més, perquè
els protocols s’han de seguir, perquè en el moment
d’emergències se segueixen protocols i es modulen les
respostes, i això crec que és una cosa que vostès no han entès.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens.

(Petit aldarull a la sala)

III. Compareixença del Conseller d'Habitatge i Obres
Públiques, per tal de retre compte del compliment de la
Moció RGE núm. 631/10, relativa a política del Govern en
relació amb l'aplicació de la Llei 5/2008, de 14 de maig,
d'actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl per a
habitatges de protecció pública (Escrit RGE núm. 4453/10,
presentat pel Grup Parlamentari Popular).

Passam ara al tercer punt de l’ordre del dia que correspon a
la compareixença del conseller d’Habitatge i Obres Públiques,
per tal de retre compte del compliment de la Moció RGE núm.
631/10, relativa a política del Govern en relació amb l’aplicació
de la Llei 5/2008, de 14 de maig, d’actuacions urgents
destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges de protecció
pública, presentat pel Grup Parlamentari Popular.

Intervenció per part del Grup Parlamentari Popular, per un
temps de deu minuts, la Sra. Morell.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El mes
de febrer d’enguany, el nostre grup parlamentari va presentar
una interpelAlació al Govern per saber s’aplicava la Llei 5/2008,
llei aprovada fa més de dos anys, sobre actuacions urgents
destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges de protecció
pública. Després, dia 2 de març, es va aprovar, quasi per
unanimitat en aquest Parlament, una moció encaminada a
reordenar la situació i a reactivar els errors, i a rectificar els
errors comesos en la planificació d’aquesta llei, errors
comprovats i reconeguts per part del Govern.

Avui el nostre grup ha demanat la compareixença novament
del conseller d’Obres Públiques i Habitatge, perquè doni compte
del compliment d’aquella moció de fa sis mesos i ens expliqui
com estan els procediments iniciats a la llum d’aquella llei. En
aquell moment la llei tenia aplicació a quatre expedients: un a
Palma, dos a Calvià i un a Son Servera. Durant el primer
semestre d’enguany, l’expedient del projecte de Son Bordoy, ha
estat el que ha ocasionat més polèmica, l’anunci del Govern de
suspendre la seva tramitació sine die ens ha dut a un retard
considerable i a no saber molt bé en quina fase del procediment
ens trobam.

La moció que presentàrem consistia en deu punts, dels quals
nou foren aprovats per aquesta cambra, i dins aquests nou punts,
set foren aprovats per unanimitat de tots els grups, per tant
creim que la legitimitat d’aquesta moció ve altament avalada pel
vist-i-plau unànime de tota la cambra. Malauradament el
Govern no acompleix la totalitat d’aquests punts i que el Govern
incompleixi el manament parlamentari d’una moció fa que
venguem aquí a demanar explicacions.

Volem suposar que el Govern ha rectificat aquells errors que
va reconèixer en la tramitació dels expedients i que
l’ordenament jurídic s’aplica amb totes les garanties, per tant
volem suposar que s’acompleix l’aplicació del punt 1 de la
moció i que el Govern ofereix els expedients complets que estan
en exposició pública; o el punt número 4, el qual demana la no
implantació de nous usos no prevists al planejament subjacent.

Volem suposar que s’acompleix el punt número 6, el qual
preveu que es tendrà en compte la cessió de terrenys prevista a
la legislació vigent; o el punt número 7, que es tendrà en compte
l’informe complet i vinculant de les administracions implicades;
o el punt número 9, que una vegada reiniciat l’expedient de Son
Bordoy es tenguin en compte els informes complets de
l’Ajuntament de Palma i del Consell de Mallorca.

Però a part d’aquests hi ha alguns punts de la moció que sí
estan en entredit i que el Govern no ha complit al dia d’avui i
aquests punts és sobre els que volem demanar una explicació de
per què no s’han aplicat. Els punts 2, 3, 8 i 10 de la moció no
han estat aplicats pel Govern, pel que es tradueix en un greu
trencament del dret parlamentari. Dins els sis mesos posteriors
a l’aprovació de la moció el Govern té el deure d’acomplir
qualsevol manament que li faci el Parlament, com a cambra
legislativa independent del poder executiu, i el Govern no ha
complit i volem saber per què.

El punt número 8 de la moció, punt aprovat per unanimitat
de tota la cambra, també amb el vist-i-plau del Partit Socialista,
deia que, en compliment de la Llei 5/2008, es duguin a terme
amb agilitat, transparència i eficàcia totes les mesures que
aquesta preveu, condicions imprescindibles per a l’aplicació
d’aquesta llei, atès el seu caràcter excepcional. Fou necessari
presentar aquesta iniciativa, encara que la llei ja ho exposàs,
perquè es va comprovar que a l’expedient de Son Bordoy hi va
haver manca de transparència i eficàcia en no ser a l’abast de
tothom l’expedient complet, i ara la situació continua amb
serioses mancances. No podem dir que aquest expedient
s’apliqui amb agilitat, transparència i eficàcia, perquè és un
expedient suspès, totalment aturat i sense tenir garanties de la
fase processal en la qual ens trobam ni quan es reiniciarà. El
manament extraordinari de la llei era el d’obtenir sòl de manera
excepcional, per una sola vegada, per obtenir habitatges de
protecció pública; si aquesta llei no s’aplica amb suficient
diligència i eficàcia no haurà servit a l’objectiu que perseguia i
haurem creat una llei que al final no haurà solucionat en cap
mesura els problemes de l’habitatge, per la qual cosa haurà estat
un fracàs.

El punt número 10 de la moció, punt aprovat novament per
unanimitat de tota la cambra, també amb el vist-i-plau del Partit
Socialista, donava suport a l’anunci del conseller de sotmetre
novament a informació pública l’expedient de Son Bordoy de
Palma. Han passat sis mesos i no s’ha iniciat cap nova exposició
pública; l’expedient de Son Bordoy està aturat i amenaça quedar
així per a sempre, no entenem aquest greu immobilisme del
Govern, no entenem per què no s’han reprès les tasques del
procediment i per què no s’ha obert una nova exposició pública,
la qual seria determinant per aconseguir un projecte consensuat.
Aquest projecte estrella amenaça en convertir-se en un projecte
estavellat i volem saber per què aquesta deixadesa del Govern.
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El punt número 2 de la moció, punt aprovat per unanimitat
de tota la cambra, també amb el vist-i-plau del Partit Socialista,
manava fer una cosa molt senzilla i el seu incompliment per part
del Govern preocupa moltíssim el nostre grup, com també
hauria de preocupar tota la resta de grups de la cambra perquè
també hi votaren a favor: “El Parlament insta el Govern a
trametre a tots els grups parlamentaris de la cambra el plec de
condicions del concurs d’adjudicació de sòl de tots els
expedients derivats de la Llei 5/2008, així com les ofertes
presentades, els criteris de selecció, les actes d’adjudicació i els
motius pels quals es varen elegir els sòls designats”; quina és la
nostra sorpresa que ahir de matí arriba a la seu del nostre grup
part d’aquesta informació, fora de temps, sis mesos i tres
setmanes després d’aquella moció, oh, quina sorpresa, ahir ens
arriba part d’aquesta documentació; i un ràpidament ha
d’analitzar aquesta documentació perquè justament avui hem de
fer els deures i s’ha de venir aquí a donar la cara i resulta que en
aquesta documentació ens presenten unes quantes fotocòpies,
això es part d’un expedient d’una llei, unes quantes fotocòpies,
en les quals hi ha la convocatòria pública -jo això ho puc treure
del BOIB-, hi ha les ofertes presentades i hi ha una proposta
d’acord al Consell de Govern; i què passa amb els criteris de
selecció? Què passa amb les actes d’adjudicació? I els motius
pels quals es varen elegir els sòls designats? On són les actes de
les comissions de seguiment i les alAlegacions de la resta de
conselleries?

O sigui, que part d’aquest expedient l’envien ahir, per
intentar salvar l’expedient, i quan revisam la documentació
veim que falta el més important, o sigui que un parell de
fotocòpies és tot el que té el Govern d’una llei tan important
com aquesta, o no ens volen mostrar tota la documentació.

La veritat és que requerim del Govern una explicació sobre
aquest tema. Volem saber per què el Govern no ens remet
aquesta documentació, què hi ha que no volen mostrar?, què
amaguen a l’opinió pública? Esperam una explicació més que
raonable perquè no hi veim excusa possible. No hi ha excusa
per no remetre una documentació que ve obligada per
manament parlamentari. És aquesta cambra que li ha demanat
aquesta documentació i per tant el Govern té l’obligació
inexcusable de complir. Si no ho fa, infringeix greument la llei
i menysprea la legitimitat democràtica que posseeix aquesta
cambra que com a poder legislatiu dicta a l’Executiu els
manaments que ha de complir fidelment.

Hi ha un altre punt que tampoc no ha estat complit i és el
punt número 3 de la moció. El punt número 3 deia que s’havia
de crear un concurs públic per obtenir habitatges del parc actual
existent en el mercat per poder oferir-los com habitatges de
protecció oficial, amb unes dimensions de fins a 90 mestres
quadrats i un preu màxim de 140.000 euros en total. Jo sé
l’oposició del conseller en aquest punt, sé que no li agradava
gens, però està aprovat per manament parlamentari i no té altra
opció que posar-ho en marxa. Ja han passat sis mesos i d’aquest
concurs no se’n sap absolutament res. 

Per tant, no pertoca avui tornar a discutir els termes de la
moció, no és el tema que ens ocupa. Tampoc no volem defensar
una altra vegada més l’esperit de la Llei 5/2008, com ja vàrem
fer a la interpelAlació i a la moció, però precisament perquè ens
preocupava molt com s’estava aplicant aquesta llei, presentàrem
una interpelAlació al Govern; amb la moció subsegüent
preteníem que la llei fos aplicada fidelment i assegurar-nos que
el text servia per aconseguir habitatge protegit. I avui encara ens
preocupa molt més veure que els termes de la moció no s’han
complit en un temps de més de sis mesos, i volem saber el
perquè d'aquest greu incompliment? Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Morell. Intervenció del conseller d’Habitatge
i Obres Públiques, Sr. Carbonero. Sr. Carbonero, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, bé, la veritat
és que record la interpelAlació i record la moció i bé, és veritat
que tal vegada la celeritat que vostè hagués volgut i tampoc amb
les expressions que vostè ha utilitzat, però jo crec que una part
important de la moció s’ha complit. Tot i que a cap dels punts
hi va haver terminis. No, no, no hi va haver terminis, escolti, no
es va pactar, no es va dir "que presentin ..., una vegada que s’ha
paralitzat el projecte de Son Bordoy, que presentin en tantes
setmanes o tants de mesos...", no, no  hi va haver terminis. Per
tant, jo comprenc que vostè vengui aquí a dir que s’ha
incomplert de manera flagrant perquè és el seu paper, però la
veritat strictu sensu és que els terminis en aquest cas no hi eren.

Miri, en relació amb el plec de condicions del concurs
d’adjudicació dels sòls, les ofertes presentades, els criteris de
selecció, tota aquesta documentació vaig donar instruccions que
fos lliurada. És veritat que ha arribat amb un cert retard, però jo
li demanaria que s’ho estudiàs bé perquè crec que és completa,
i si no és completa, li deman disculpes perquè jo vaig demanar
que s’enviàs de manera completa. Per tant, li deman que s’ho
miri, tot i que tal vegada no són gaire fulls, però faci el favor,
estudiï-s'ho, tampoc no és tant i miri a veure si realment és el
que vostès varen demanar. 

Miri, de la seva intervenció podria semblar que en la qüestió
de Son Bordoy nosaltres, jo com a conseller, vàrem paralitzar la
tramitació que en aquell moment es duia a terme i no hem fet
res més. És això el que vostè ha dit?, és això que vostè creu?,
vostè creu que ho vàrem paralitzar i no férem res més?, sembla
que és així o ho he entès malament? Si ho he entès malament
estic disposat a retirar el que diré ara. Però jo crec que vostè si
ve aquí i davant la solemnitat del Parlament, amb tota la tal, em
diu que nosaltres ..., m’acusa d’immobilisme, que no hem fet res
a Son Bordoy, que es va paralitzar i que no s’ha fet res més,
doncs vostè tendrà segurament els seus coneixements, tendrà
qualque tipus de criteri, o no?, no en té? Perquè miri, la veritat
és que ...

(Remor de veus)
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...bé, si em fan una interpelAlació m’agradaria que
m’escoltassin, m’agradaria, però bé, vostès mateixos, vostès
mateixos, vostès mateixos.

(Remor de veus)

Sr. Pastor, amb vostè no parlava.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, Sr. Diputat.

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

Vol utilitzar la ...?

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, senyors diputats, volen tornar al debat? Sra.
Morell, per favor escolti l’explicació del conseller...

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

És increïble!

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, per favor!

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

És increïble que agafin la paraula! La seva prepotència és
increïble!

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, per favor! Sr. Diputat, per favor!

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

És d'una prepotència increïble.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, per favor! Una mica de respecte cap aquesta
cambra. Per favor, Sr. Conseller, continuï la seva explicació.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, tema de Son
Bordoy. El tema de Son Bordoy requeria, jo ja ho vaig dir aquí,
hi havia hagut un seguit de circumstàncies que motivaven la
seva retirada. Requeria un reestudi i el reestudi significava fer
una nova proposta urbanística, una nova proposta econòmica i
tramitar-la, presentar-la, etc. Hi ha una proposta que està feta,
és una proposta que en un termini molt breu, uns dies, vostè ja
veurà com tornarà sortir a informació pública. Al voltant
d'aquesta proposta hi ha hagut reunions amb tot un seguit
d’entitats afectades, entitats veïnals, entitats professionals, etc.
Hi ha hagut, per tant, participació en la redacció de la proposta,
no és que s’hagi redactat la proposta i ara s’obre un període de
participació, o d’informació pública, sinó que hi ha hagut
participació en la redacció de la proposta, que era un dels punts
que demanava el plenari de l’ajuntament. I efectivament, l’acord
del ple de l’ajuntament que va ser posterior a la paralització de
la tramitació, aquest acord tenia una sèrie de punts. Jo li confirm
que tots els punts que venien a l’acord de l’Ajuntament de
Palma, tots els punts s’han recollit. Per tant, la nova proposta ja
ho veurà vostè, després li agrada més o manco, però ja veurà
com a mínim tots els punts hi estan recollits.

No és veritat que a mi no m’agradàs la proposta
d’aconseguir pisos de 90 metres quadrats a 140.000 euros, no és
veritat. No sé d’on s’ho treu. No és que no m'agradàs, a mi em
semblava un miracle. Vostè sap a quant està el metre quadrat
d’un habitatge?, vostè sap que pisos de 90 metres a 140.000 era
realment un miracle intentar aconseguir-ho? No és que no ho
haguem fet. Miri, l’any 2008 vàrem fer un concurs d’estocs per
part de l’IBAVI i vàrem obtenir 392 habitatges per valor de 59
milions d’euros. Posteriorment va entrar en vigor el Pla
d’habitatge 2009-2012, que preveu la possibilitat de qualificar
de protecció oficial habitatges de promoció privada en estoc, i
els anys 2009 i 2010 s’ha solAlicitat la qualificació de 320
habitatges. És a dir, en total 712 habitatges de l’estoc han passat
per una via o per una altra a ser qualificats com a protegits. Ara,
l’any 2010 l’IBAVI no tenia i no té una partida pressupostària
per fer front al concurs que vostè demanava. Per tant,
lògicament si vostès mantenen aquesta possibilitat, aquesta
petició, en el pressupost de 2011 hi haurà d’haver una partida
per fer un concurs. 

De totes maneres jo li demanaria que quan torni a sortir
m’aclareixi una qüestió que m’ha quedat sempre dubtosa, d’on
treu la relació de 90 metres i 140.000 euros?, d’on ha sortit
aquesta relació? Vostè sap quin és el preu del mòdul d’habitatge
de protecció oficial?, el sap? Molt bé, idò li agrairé que em
digui quina relació té això amb el preu que vostès creuen que
podem aconseguir per als pisos.

Vostè ha dit que la tramitació de les diferents reserves
estratègiques, és veritat que Son Bordoy vostè diu que era
l’estrella, efectivament, és la que tenia més capacitat residencial
i és la que va tenir més dificultats, però no era l’única. Diu: “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè la requalificació dels terrenys com a
conseqüència (...) no signifiqui d’una implantació a l’àmbit
d’actuació de nous usos no prevists en el plantejament
subjacent, més enllà dels usos residencials lligats a la reserva
estratègica de sòl”. Bé, jo ja li vaig explicar, el que diu la llei,
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no una moció o una proposició, la llei, el que diu és que el
planejament, una vegada s’hagi aprovat una reserva estratègica
de sòl, el planejament municipal s’ha d’adaptar al contingut
d’aquesta reserva i no a l’inrevés. I això el que ha passat per
exemple a les reserves estratègiques de sòl que s’han tramitat a
Calvià, perquè vostè ha dit que se n’han tramitades dues
reserves a Calvià. No, Sra. Diputada, a Calvià tres, tramitades,
aprovades. I a cada una d’elles el planejament subjacent tenia
unes determinacions que eren d’impossible compliment. Què ha
passat a Santa Ponça?, què ha passat a Palmanova?, quants
d’habitatges hi havia prevists en el planejament de Calvià a la
reserva estratègica de sòl de Santa Ponça i Palmanova?, quants
d’habitatges? Zero. Eren sòls d’ús turístic i han passat a ser sòls
d’ús residencial. Per tant, quan vostè demana que s’apliqui el
planejament subjacent, què haurien d’haver fet en aquest cas?,
què hauria d’haver fet l’Ajuntament de Calvià, que va informar
de manera favorable totes les propostes, aquestes tres reserves
estratègiques que vostè diu que són dues que es varen tramitar?

Miri, reconec que hi ha discrepàncies en l’aplicació de la llei
perquè vostè creu que se pot aplicar d’una manera i jo crec que
estic obligat a aplicar-la en el sentit estricte que diuen els
articles de la llei, en el sentit estricte. És a dir, no hem parlat
d'un altre tema, segurament a la rèplica hi haurà ocasió de parlar
d’un altre tema que són els equipaments a què fa referència
l’article 3 de la llei. Però li vull dir una cosa per acabar. Jo estic
completament d’acord en una qüestió que vostè ha assenyalat.
Jo estic obligat i el Govern està obligat a complir el que digui el
Parlament i jo em pos a la seva disposició perquè tots aquells
aspectes que, pel que sigui, encara no s’han complit d’aquesta
llei, es puguin complir a la seva satisfacció. Però també tengui
en compte una altra cosa, també estic obligat a complir la llei i
en compliment de la llei farem tot això que jo li he explicat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carbonero. En torn de rèplica per part del Grup
Popular Sra. Morell, té la paraula per cinc minuts.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, sobre els tres o
quatre punts més importants que li he dit que no es complien,
perquè jo he dit que vull suposar que la conselleria aplica amb
la millor voluntat possible i ofereix els expedients complets, que
no va passar a Son Bordoy, que es tenen en compte els informes
de les institucions implicades i que no es varen tenir en compte
a Son Bordoy. Jo vull suposar que això s’està fent i que hi ha
bona voluntat per rectificar els errors i que es farà de la millor
manera possible. Però després hi ha tot un seguit de punts que
són molt importants, Sr. Conseller, la documentació que
nosaltres li vàrem demanar i que aquesta cambra va aprovar per
unanimitat, tots els altres partits polítics haurien d’estar tant
preocupats com nosaltres perquè no han rebut la documentació,
això és inexcusable. No l’hem rebuda, Sr. Conseller, ahir,
perquè avui teníem la compareixença aquí, ahir vàrem rebre una
documentació que ja li dic que això és impossible que sigui
l’expedient d’una llei, és impossible. Sr. Conseller, em sap greu
dir-ho, però és indignant, és indignant que no puguem fer la
feina d’oposició que tenim per manament dels ciutadans, és
indignant!

(Alguns aplaudiments)

Jo m'indign per dues raons, una perquè la varen entregar
ahir, han tengut més de sis mesos i tres setmanes, quin problema
tenien per ..., i a més, el que m’han donat, la convocatòria
pública que és al BOIB, les ofertes presentades, una fotocòpia
de la proposta d’acord del Consell de Govern i ho rebem ahir.
Això és molt fàcil, i què passa amb les actes d’adjudicació?,
aquí hi hauria d’haver moltíssima documentació que es va
demanar que s’entregàs a tots els partits polítics, que és que
ningú no està preocupat aquí si no s’entrega la documentació?,
no els interessa?, i el grup de l’oposició sí que hi està interessat.
Volem saber per què no ens donen la documentació que és
obligat per manament parlamentari? Per unanimitat de tots els
grups polítics i no ens entreguen la documentació i ahir per
complir l’expedient ens entreguen quatre fotocòpies? És
indignant, de veritat que és indignant no poder fer la feina així
com toca..., no és la primera vegada. 

Quan vàrem intentar accedir a l’expedient de Son Bordoy,
ja vàrem haver d’acudir tres vegades a la conselleria perquè no
ens volien mostrar l’expedient, tres vegades. I a la tercera
vegada, perquè veníem amb la presència d’un notari que
aixecava acta del que estava passant, no ens ho varen mostrar,
ens varen dir que esperàssim que “ara la prepararem”. Mai no
va estar a disposició dels interessats aquesta documentació,
perquè quan nosaltres hi vàrem anar ens varen dir que “el
prepararien”. Tres vegades d'intentar veure'l. I ara, que fa sis
mesos que demanam una documentació que és molt fàcil de
remetre ens envien això! La veritat és que només amb el tema
de la documentació ja n’hi ha ben abastament per estar
indignats.

Tot aquest tema de la llei voldríem saber si el conseller
continua defensant que hi ha tanta diligència, i jo vull suposar
la bona voluntat del conseller de què hi ha bona diligència i tota
la rapidesa possible, on és aquesta diligència?, perquè jo estic
d’acord que el conseller ha fet diverses reunions amb implicats,
però per què després de sis mesos i tres setmanes no tenim una
nova exposició pública de Son Bordoy? Correm el greu risc que
aquest projecte acabi estavellat i a mi em sabria greu perquè és
una llei que vàrem aprovar entre tots. No podem permetre que
un projecte d’aquesta magnitud acabi estavellat, perquè
significarà que hem fet una llei, la famosa llei Carbonero -com
li deien-, que acabarà sent un fracàs. A dia d’avui aquesta llei
acabarà sent un fracàs pel camí que du i això no ho podem
permetre. Per això volem saber per què les coses estan aturades,
per què tenen un procediment suspès i per què no s’avança en
l’exposició pública.
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El darrer punt, el tema del concurs. Evidentment no li
agrada, Sr. Conseller, una perquè ho va dir a la passada
compareixença de la moció, tenc el Diari de Sessions allà on
vostè diu..., de fet va dir que jo deia disbarats, cosa que em
pareix una mica fora de lloc. El que passa és que no li agrada el
concurs i no li agrada perquè no està exactament dins els
paràmetres que diu la llei estatal. Però vostè té la competència
exclusiva d’habitatge a Balears i si vostè vol, pot fer una llei que
inclogui aquest concurs. O si vostè vol, pot incloure aquest
concurs dins el projecte de llei d’habitatge que ja ha presentat
i que n’haurem de parlar molt per la quantitat de mancances que
té. O sigui, Sr. Conseller, el concurs no el fa perquè no el vol.
I vostès han oblidat una cosa, han oblidat que vostès tenen el
deure de complir fidelment el manament parlamentari, els
agradi o no. 

Però la perversió en aquest parlament ja traspassa totes les
fronteres. No hi ha cap lloc on els grups de l’oposició tenguin
la majoria parlamentària i, com que tenen la majoria
parlamentària, aproven unes prescripcions que a vostè no li
agraden i com que no li agraden, no l’apliquen. O sigui, la
perversió del sistema és brutal. El Govern no té la majoria a la
cambra parlamentària i la cambra parlamentària aprova unes
mocions i com que no m’agraden, no les aplic: però quina
perversió del sistema és aquesta? Això no passa enlloc! On són
els principis democràtics més bàsics de la nostra Constitució?
No els interessa, no els interessa en absolut i em pareix
indignant, em pareix indignant que no ens transmetin la
documentació i em pareix indignant que no apliquin mocions
aprovades en aquest parlament perquè no els agrada. Si no tenen
la majoria, dimiteixin, vagin-se'n, presentin una qüestió de
confiança o, en cas contrari, compleixin els manaments
parlamentaris com és la seva obligació: complir el que diu el
Parlament.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Morell. Sr. Carbonero, té el torn de
contrarèplica.

(Remor de veus)

Senyores diputades, per favor. Sr. Carbonero, té la paraula.
Sr. Carbonero, té un torn de contrarèplica.

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

Moltes gràcies. Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada,
sobre el tema de Son Bordoy la veritat és que li agraesc la seva
posició, li agraesc la seva posició, és a dir que li recordaré si
tenc oportunitat. Si em dóna l’oportunitat li recordaré que vostè
està a favor que surti el més aviat possible a informació pública.
És la mateixa posició que tenc jo i que té el Govern, és a dir,
que dir-li a vostè que redactar un nou pla urbanístic de la
reserva estratègica, fer els estudis corresponents, sotmetre’l a
debat entre entitats ciutadanes, etc., això no es fa en dos dies, es
fa amb temps i aquest temps és imprescindible per no tornar a
cometre els errors que es varen cometre en el seu moment. Per
tant, el que no es pot pensar és que la qüestió es pot substanciar
en dues setmanes.

Per tant, a mi em pareix que sis mesos per redactar un nou
planejament no és un termini excessivament llarg, però en
qualsevol cas jo crec que el problema no serà el termini, el
problema serà si la proposta és una proposta adient, si la
proposta compleix amb els objectius que ens havíem assenyalat
o no els compleix. En qualsevol cas, miri, hi ha una qüestió molt
senzilla, aquest tema tornarà a sortir a informació pública molt
aviat i a partir d’aquí tornarem a debatre la nova proposta. Per
tant, jo entenc que vostès quan han intuït que tornava a sortir a
informació pública ja tornen una altra vegada amb el tema de
Son Bordoy, però no ens acusin que hem estat inactius perquè
la proposta, ja li dic, que redactar-la, tramitar-la i presentar-la
no és una qüestió de dos dies, i jo crec que vostè, tot i que
d’aquests temes no tengui un coneixement professional sí que
entén que aquestes coses no es poden fer en dos dies.

Miri, el concurs, pot ser que ho sàpiga, però no m’ha
contestat, jo li he demanat si vostè em podia dir aquí quin preu
té el mòdul d’habitatge de protecció oficial per poder comparar
amb el preu que vostès em varen posar en aquest concurs i per
poder-ho saber per què aquest concurs, amb els preus que vostès
varen posar, té unes mancances que són molt importants, però
no m’ho ha dit, però bé, és igual, jo li diré i recordi-ho, miri,
vostès demanaven que traguéssim un concurs pisos de 90 metres
quadrats a 140.000 euros de preu final, això significa 1.555
euros metre quadrat. El mòdul d’habitatge de protecció oficial
són 1.940 euros metre quadrat. Quins pisos podrien comprar
amb aquest preu? Molt per davall, com els podríem qualificar
de protecció oficial. Vostè em demana que comprem pisos
lliures sense qualificar, sense entrar en el sistema d’HPO?, què
em demana? 

Els pisos lliures vostè sap que es va fer una campanya de
compravenda de l’estoc, es va fer una petita fira i es varen
vendre pisos lliures de l’estoc, se'n varen vendre, pocs, però se'n
varen vendre. Vostè sap el preu mitjà en què es varen vendre?
3.000, 3.300 euros metre quadrat. I vostè pretén que nosaltres
trobarem pisos a 1.500 euros metre quadrat i que ens els
vendran? És un autèntic absurd, però de totes maneres, ja li he
dit, el motiu no és aquest perquè podem convocar el concurs,
però no en trobarem ni un, no en trobarem ni un, però és igual,
el motiu no és aquest, el motiu és que l’IBAVI no té partida
pressupostària, per tant, fins que no en tengui lògicament no
podrà convocar.

En definitiva, Sra. Diputada, jo em reafirm, l’objectiu
fonamental que jo estigui parlant aquí i que hagi parlat vostè és
fonamental, és el tema de Son Bordoy. Aquest és el tema
principal. Jo la tranquilAlitz i li deman que el mateix que ha dit
aquí avui ho mantengui, que a vostè li preocupa que es presenti
i que es realitzi Son Bordoy. Li dic que la documentació estarà
en el seu abast immediatament que hagi passat pel Consell de
Govern i passarà pel Consell de Govern de manera immediata.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Gràcies, Sr. Carbonero. 

IV. Debat de l'esmena a la totalitat, de devolució, RGE
núm. 1026/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
al Projecte de llei RGE núm. 630/10, de salut pública de les
Illes Balears.

Finalment, debatrem l’esmena a la totalitat de devolució
RGE núm. 1026/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular
al Projecte de llei RGE núm. 630/10, de salut pública de les Illes
Balears. Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari Popular,
per un temps de quinze minuts, té la paraula la Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Efectivament, ara debatem l’esmena a la totalitat presentada pel
Grup Parlamentari Popular a la llei de salut pública presentada
per la Conselleria de Salut davant aquest parlament. Vull
començar la meva intervenció defensant aquesta esmena
informant d’una qüestió potser accessòria, però també
important, i és que aquesta esmena s’hagués pogut evitar, Sr.
Conseller, i vostè ho sap perfectament. Una vegada més, i ho
dic amb tristesa, no hem estat capaços, malauradament, d’assolir
el grau de consens polític que aquesta diputada, en la meva
opinió, mereix l’atenció a la salut dels nostres ciutadans, tot i
que li anuncii des del minut zero, des del primer moment de la
meva intervenció, que des del Grup Parlamentari Popular som
conscients que és necessari retrobar aquest camí de consens i,
per tant, ens posam a la seva disposició perquè creim que la
salut ha de ser una prioritat a l’agenda política i social per a tots
els grups, no només per al Partit Popular.

Deia que s’hagués pogut evitar aquesta esmena a la totalitat
perquè tot i que el conseller, és cert, ens va cridar, cosa que no
fa mai perquè mai no ens crida, però per a aquesta llei sí que ens
va cridar en unes quantes ocasions i ens va demanar
colAlaboració, que bé, li va respondre el Partit Popular i vostè ho
sap molt bé, conseller, no ens varen fer arribar aquest projecte
fins que va ser aprovat pel Consell de Govern. Tot i que el Partit
Popular s’havia ofert a participar a l’esborrany del projecte de
llei, abans fins i tot que entràs en el Consell de Govern, per
agilitar la tramitació parlamentària. Difícil és, conseller,
colAlaborar en un projecte de llei del qual no coneixem el text,
difícil, no, impossible, perquè no sabem quin és el model que
vostès o la reforma que vostès volen impulsar per a la salut
pública, i probablement ens haguéssim posat d’acord,
probablement no exactament com és el text, però sí que ens
haguéssim posat d’acord.

Igual va passar amb tota la societat civil, els colAlegis
professionals, els sindicats, les entitats socials, ningú no va
poder participar en aquesta llei. Crec que aquí les presses varen
jugar en contra -i ho direm així- de la salut o de la millora de la
salut dels nostres ciutadans, les presses d’un govern per
simplement aprovar i dir que s’havia aprovat una llei de salut
pública. Doncs bé, això que és important perquè demostra en el
meu criteri la deriva d’un govern que duia en el seu programa
electoral, en el seu cartell electoral, el tarannà com una cosa

molt important i que era una paraula que presidia tots els
discursos de l’inici de la legislatura i que -com dic- demostra la
deriva perquè ha desaparegut no ha estat el motiu principal de
la presentació d’aquesta esmena a la totalitat.

Els comentaré que dins la varietat de motius en destacaré
tres: el primer, és una mica perquè entenem que la Consellera de
Salut va contracorrent. Si estam en un moment de reflexió sobre
l’ordenament del sector públic, sobre la sobredimensió de
l’administració pública, a què ens obliga la greu crisi que
assoleix el país en aquest moment, la crisi econòmica, fins i tot
ho podem veure com una oportunitat, sobredimensionam per
evitar despesa innecessària. Des del Grup Parlamentari Popular
entenem que no és adient en un moment de reflexió, on el Sr.
Manera, el Sr. Moragues fan aquesta reflexió, que des de la
Conselleria de Salut ens duguin una llei que en essència allò que
du és la creació d’una altra estructura administrativa, un altre
organisme autònom a afegir als que ja existeixen a
l’administració pública de les Illes Balears. No deim que no
sigui necessària l’Agència de salut pública, no deim això, el que
deim és que en un moment de reflexió probablement no s’ha de
córrer tant i s’ha de fer aquesta reflexió i després arribar a la
conclusió si és necessària o no la creació de l’agència de salut
pública.

Això per una banda, per una altra també ens ficarem al fons
de la llei. És una llei dolenta, s’ha perdut una possibilitat, una
gran oportunitat de fer una gran llei de salut pública. Realment,
com deia, en essència allò que fa és crear aquesta agència de
salut pública i fer una sèrie de definicions, però es deixen
qüestions realment importants: no es parla de seguretat
alimentària, que sap vostè, Sr. Conseller, que és molt important,
s’ha perdut la possibilitat de fins i tot crear els instruments
adequats per gestionar millor encara la seguretat alimentària; de
salut laboral; de drogodependències, i de tantes altres coses, fins
i tot de la carrera professional dels professionals sanitaris que
fan feina a la Direcció General de Salut Pública, hi ha metges,
hi ha veterinaris, hi ha professionals sanitaris que depenen de
Salut Pública que estan en inferioritats de condicions d’aquells
que depenen de l’Ib-salut i que sí tenen aquesta carrera. I
aquesta era una possibilitat i també s’ha perdut.

En definitiva, creim que és dolenta, què li manca també?
Una memòria econòmica, no té memòria econòmica i en canvi
estableix procediments i estableix actuacions que requereixen
de recursos econòmics. Després, també, si no em creuen, si no
creuen aquesta diputada, no creuen aquest grup parlamentari
quan fa aquesta crítica del contingut de la llei, en definitiva el
que dic és que està bastant buida de contingut i que només cerca
crear l’Agència de salut pública els convid a tots a llegir
l’informe del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
l’informe que es demana sempre quan s’elabora un projecte de
llei. Aquest informe, per curiositat també els diré, es va demanar
per part de la Conselleria de Salut i ni tan sols es va esperar els
resultats per aprovar-ho per Consell de Govern. Una mostra més
que hi havia presses per aprovar aquest projecte de llei en el
Consell de Govern i el mateix Consell Econòmic i Social ho diu
com a cosa insòlita. Em demanau informe, puc contribuir a
aquest text i abans que jo digui quines millores inclouria s’ha
aprovat per Consell de Govern.
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Bé, en qualsevol cas això és un dels arguments que empra
aquest informe, després en el text el Consell Econòmic i Social
parla d’absència completa de participació, ja no del Consell
Econòmic i Social, sinó que a més també el Consell constata
que ni tan sols hi ha hagut participació d’altres departaments de
l’administració pública. Hi ha un problema també amb Funció
Pública i tampoc no escolten la Conselleria de Funció Pública.
Fins i tot arriba a dir el Consell Econòmic i Social que s’ha
aprovat tan sols amb la consulta d’un sindicat. Podem fer
apostes de quin sindicat era, no ho posa, però podem fer apostes
i sé cert que ho endevinarem. Fins i tot arriba a dir el Consell
Econòmic i Social, perquè critica la manca d’un procés real de
debatre una qüestió tan important com aquesta, que ni tan sols
el Consell de Salut ha pogut opinar. Per tant, absència absoluta
de participació en la redacció d’aquest projecte de llei.

Però, continua el Consell Econòmic i Social, i diu que hi ha
una superposició absoluta entre aquesta llei i la Llei de salut
pública balear aprovada en el 2003, i fins i tot diu que el títol és
idèntic, el títol de la llei, Llei de salut pública de les Illes
Balears, que és exactament igual, i el que diu el Consell és que
hi ha una superposició perquè no només passa amb el títol de la
llei sinó que a més passa amb altres títols inclosos dins aquesta
llei i l’altra. Diu també que hi ha massa càrrecs i proposa
l’eliminació de la vicepresidència d’aquesta agència que es vol
crear per part del conseller. Diu que hi ha absència de
representació de la societat civil, per exemple, els colAlegis
professionals no apareixen enlloc i creim que una qüestió com
és la salut pública els colAlegis professionals alguna cosa,
almanco, han de dir. Diu que també contradiu -com deia- la Llei
de funció pública de les Illes Balears la qual cosa demostra la
manca de coordinació amb altres departaments i per finalitzar
constata, fins i tot, que crea una agència i el mateix consell diu
que la Llei del sector públic instrumental renuncia a la creació
d’agències perquè entén que hi ha figures adequades per regular
aquestes funcions.

Per tant, pot ser siguin debats tècnics, però el que diu el
Consell Econòmic i Social és que allò que està regulat està
regulat a la Llei de funció pública de les Illes Balears del 2003,
en essència, i que per una altra banda la Conselleria de Salut va
per un costat i el Parlament, que el conseller és aquí i presencia
els debats, també va en contra de la Llei del sector públic
instrumental que va aprovar el Parlament el mes de juliol. En
definitiva, conseller, crec que són doncs massa coses per no
aturar i fer una reflexió de la necessitat de fer una reforma de la
salut pública des de la prudència i des de la tranquilAlitat absents
en aquest text. 

Com a darrer motiu principal d’aquesta esmena a la totalitat
n'hi ha un que és recurrent, però que és molt important i és que
quan parlam de reforma de la salut pública és necessari qualque
cosa més que un text d’una llei, és necessari un impuls
econòmic, és destinar recursos econòmics precisament no
només a aquesta reforma sinó també a les actuacions de l’àmbit
de la salut pública a les Illes Balears. La veritat és que nosaltres
dubtam d’aquest interès del Govern i dubtam amb dades perquè
del pressupost destinat a campanyes de salut i educació per a la
salut des del 2007 hem de dir que s’ha reduït un 70%, s'han
llevat recursos destinats a aquestes campanyes de salut.
Entenem que hi ha una manca realment de voluntat, de veritable
reforma de la salut pública llevat de la presentació d’aquest text
de la llei. 

Per un altre també li hem de dir, conseller, que som
conscients que vivim un moment difícil, que hi ha manca de
recursos, però dubtam molt de com està destinant vostè aquests
recursos econòmics a la Conselleria de Salut. I li posaré un
exemple que vostè i jo hem parlat moltes vegades i hem discutit
moltes vegades i és Son Espases. Son Espases està desviant, fins
on nosaltres coneixem, no ho coneixem tot, uns 100 milions
d’euros. 100 milions d’euros es diu ràpid, però són molts de
doblers. S’estan desviant mínimament 100 milions d’euros, però
tampoc no sabem per què, perquè vostè s’ha negat
reiteradament a donar-nos aquest expedient i a deixar-nos veure
l’expedient de Son Espases i la modificació o que ens conti
almanco què està fent a Son Espases perquè no ho sabem, no ho
sabem i vostè comprendrà, conseller de Salut, que nosaltres no
podem tenir confiança en com es destinen els recursos
econòmics a la Conselleria de Salut quan no se’ns explica com
es destinen els doblers a la seva niña bonita perquè, vaja,
conseller, qui l’ha vist i que el veu ...

(Alguns aplaudiments)

No és per fer broma, que consti, i d’entrada també li dic que
amb tot aquest trasllat de Son Dureta a Son Espases tendrà la
nostra ajuda perquè nosaltres som els primers que creim que
Son Espases ja hauria d’estar en marxa. I l'ajudarem, però una
altra cosa diferent és la gestió econòmica que vostè fa a Son
Espases. No la coneixem i està destinant molts de doblers en
reformes que tampoc no coneixem, no sabem molt bé què
costen. Per tant, conseller, avui debatem l’esmena a la totalitat
de la llei de salut pública per aquests motius: creim que no és
una bona llei, però aquest tema el podem solucionar, tenim
cinquanta-dues esmenes presentades que crec que poden
millorar molt aquesta llei, si vostè les aprova, perfecte; perquè
crea una agència, un organisme autònom quan realment per una
altra banda el Govern intenta aprimar l’administració; i a més,
Sr. Conseller, perquè dubtam dels recursos econòmics que vostè
destina a la seva conselleria de Salut.

Des del Partit Popular li oferim estendre-li la mà, li he dit al
principi de la meva intervenció, el consens per millorar la salut
el tendrà des del Partit Popular, sempre, si vostè l’aprofita i el
vol, i nosaltres li oferim retirar l’esmena a la totalitat avui
d’aquest debat, la retiram perquè pugui fer més via i fins i tot
impulsar el debat de les esmenes parcials presentades, completar
aquesta llei, fer-la més bona i que tenguem la llei de salut
pública, i només li demanam, com a bona voluntat per part seva,
dues qüestions: una, que esperem al debat de l’administració, de
la sobredimensió de l’administració per crear l’Agència de la
salut pública; i dues, que ens entregui, d’una vegada per totes,
l’expedient de Son Espases i la modificació de Son Espases. No
demanam res a què no tenguem dret, ho hem demanat devers
vint o trenta -ja he perdut el compte- vegades al Parlament.

(Alguns aplaudiments)
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Entregui'ns aquest expedient, volem saber què passa a Son
Espases econòmicament perquè ja li he dit que tendrà el nostre
suport per fer el trasllat, que és ben necessari, però no sabem
com gasten vostès els doblers allà, no ens ho vol dir, i jo crec
que és la primera vegada on tantes vegades ho hem demanat al
Parlament i no ens vol explicar com es gasta els doblers o per
què no podem tenir accés a l’expedient.

Per tant, Sr. Conseller, a vostè que li agrada parlar que
impulsa la reforma de la salut pública tendrà el nostre suport, el
tendrà igual, però jo li oferesc avui acabar el debat retirant
l’esmena a la totalitat, retiram l’esmena a la totalitat; la retiram
i ens posam a fer feina en les esmenes parcials perquè aquesta
llei surti demà, passat demà, quan sigui possible dins la
tramitació parlamentària, i com a bona voluntat li demanam que
vostè aturi la creació de l’Agència de Salut Pública, he de dir
que hi ha una Direcció General de Salut Pública amb grans
professionals que poden fer perfectament aquesta feina. I, dues,
que ens expliqui com està gastant els doblers a Son Espases per
poder confiar que efectivament vostè està gastant bé els doblers
de la Conselleria de Salut, els pocs doblers que el Sr. Manera li
ha donat, perquè li ha llevat ja 100 milions i no sé quants n’hi
llevarà enguany.

Per tant, conseller, vostè té la paraula. Nosaltres impulsam
la salut pública, però vostè també faci un gest de bona voluntat.
Gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. El Sr. Conseller de Salut obre una
qüestió incidental; per tant intervé el Sr. Vicenç sense limitació
de temps.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la veritat és
que estic una mica decebut perquè vostès presenten una esmena
a la totalitat a un projecte de llei de salut pública, però no li he
sentit parlar de salut pública. He sentit moltes coses que no són
certes, des d’ofertes de colAlaboració que vénen de l’any passat,
quan encara ni existia un projecte de llei; ha estat un procés que
des del Partit Popular no s’hi ha volgut participar en cap
moment, i vostè ho sap perfectament, com ho saben els dos
portaveus que ha tengut el Partit Popular, i venc a dir el procés
participatiu de la societat civil i professional -sí, en qualque
moment ja li ho contaré- però ha pogut participar tothom:
sindicats, colAlegis professionals, conselleries, societat civil,
etc., etc. A vegades qualcú pot escriure un informe però no té
per què tenir raó en tot el que escriu. El procés ha estat
plenament participatiu.

Però venc aquí a defensar un projecte de llei de salut
pública, una cosa que és ben necessària. Jo el que no puc
acceptar és que, amb aquesta esmena a la totalitat, el que pretén
el Partit Popular és que quedi apartat dins un calaix un projecte
de llei. El que vostè ens està demanant és que el Parlament no
pugui treballar aquesta llei i per això presenten una esmena a la
totalitat. 

No puc entendre, perquè a més no ho he escoltat, que aquest
projecte de llei no respongui ni a necessitats ni a demandes de
la societat ni a demandes del sector sanitari. Vostè ho sap; el
sistema sanitari sempre ha estat orientat cap a l’assistència
sanitària molt més que cap a la prevenció, està més orientat a la
malaltia que a preservar la salut, i crec que vostè també
coincidirà amb mi que hem de donar passes per canviar aquesta
tendència. Per primera vegada s’ofereix al conjunt d’aquesta
comunitat que es puguin reconèixer, que es puguin explicitar
drets de caràcter individual i colAlectiu en relació amb la salut
pública. Crec que vostè estarà d’acord que és necessari
reconèixer una necessitat de combatre desigualtats en salut que
també tenim a la nostra comunitat autònoma, perquè vénen
determinades per extracte social, qüestions de gènere, classe
social, etc., i per tant aquesta llei, una llei de salut pública, està
enfocada també a aquest problema de justícia social.

Vostè estarà amb mi que tenim un subsistema de salut que
es dedica a prevenir la malaltia, vigilar, promoure i protegir la
salut, i després tenim el sistema sanitari, que atén els temes de
l’assistència sanitària, i són dos subsistemes que difícilment
conflueixen, difícilment conflueixen i el problema de la salut
només és un, i per tant nosaltres proposam un text que és una
llei que avança a cohesionar el sistema en global perquè
precisament la salut pública tengui les mateixes oportunitats, els
mateixos recursos que el sistema sanitari. I és una llei que
intenta orientar aquests problemes cap al conjunt de la societat
i no parlar només del fet individual. La societat en conjunt
necessita posar en valor els temes de salut, i per tant aquesta llei
és una llei d’expansió, que intenta parlar també de l’individu,
però també parlar de la colAlectivitat, i per això el gran
beneficiari d’aquest projecte de llei és el ciutadà, un ciutadà que
no demana prestacions en salut pública perquè moltes vegades
ignora que té hi dret i perquè moltes vegades ignora que
existeixen, i la salut pública és no només per recordar-nos-en
quan hi ha situacions de crisis, d’emergències o d’alarma social;
vàrem tenir un cas molt clar l’any passat amb la grip A. 

És un projecte de llei que el que vol és assegurar al ciutadà
que coneixem quin estat de salut té la nostra comunitat, quins
factors la determinen, com ho poden fer reduir desigualtat en
salut, com poden fer que l’entorn del ciutadà sigui més
favorable a la salut, i per tant també pretén i té elements
suficients el projecte de llei que facilitin la participació, la
participació de colAlegis o altres entitats, però sobretot que
aquelles administracions que prenen decisions que tenen a veure
amb la salut pública incorporin aquests valors, perquè no només
les decisions que es prenen dins l’àmbit de salut són les que
afecten la salut pública de la població.



4850 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 112 / 28 de setembre del 2010 

 

I és un projecte de llei que no intenta ni burocratitzar ni
crear més administració, el que pretén és modernitzar i
optimitzar a través d’un treball transversal i cooperatiu. I és una
llei concreta i específica, perquè dóna definicions, utilitza una
determinada metodologia de treball i es planteja assolir
objectius. I és una llei també de futur, perquè està planificada
per resoldre problemes i necessitats d’avui però també per a
demà. I és una llei moderna, és una llei moderna perquè canvia
paradigmes i té en compte les necessitats actuals. Avui en dia
hem de treballar per influir sobre el que es diuen “determinats
de salut”, que és aquell conjunt de factors -que a vegades són
personals, altres vegades són socials, altres vegades són
econòmics o ambientals- que determinen la nostra salut com a
persones i com a colAlectiu. És el que diuen els epidemiòlegs i
els salubristes anar a la causa de les causes, i això és el que
pretén aquest projecte de llei de salut pública, que no és altra
cosa que millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

La salut pública té molt de potencial i encara li queda molt
de camí per recórrer, i aquesta llei el que fa és facilitar aquest
camí que hem de recórrer, entre altres el d’escurçar el camí que
hi ha entre el sistema sanitari, el que presta atenció sanitària i el
que intenta cercar motius i solucions a l’àmbit de la salut
pública.

Vostè deia que no ens recordàvem dels professionals. Tenen
un capítol específic on es posa en valor la formació, la recerca,
la innovació i la carrera professional dels professionals que
treballen dins l’àmbit de salut pública, que també, si m’ho
permet, no són només metges, manescals, són moltes
professions que avui en dia s’estan incorporant a l’àmbit de la
salut pública. 

I és una llei necessària. Necessària per què? Perquè estam a
un món globalitzat, estam a una terra que és terra d’acollida, que
és terra de turistes, que és terra de moviment de persones, de
béns i de serveis, i per també necessitam instruments per
detectar aquest risc, per tenir sistemes d’alerta immediata i
poder saber respondre. I no anam tot sols; estam a un camí que
recorren en la mateixa direcció Europa i Espanya i les seves
comunitats autònomes, per exemple podríem parlar
d’Andalusia, podríem parlar de Catalunya, però també podem
parlar de València. Tot el món de la salut pública d’aquest país
va en aquest camí.

I és important -també una cosa que vostè ha dit- cercar
instruments que facin econòmicament més sostenible aquest
sistema de salut. I efectivament, si volem parlar de sostenibilitat
econòmica, és molt important estendre la mirada cap a la
prevenció, perquè és una manera també de millorar l’eficiència
del sistema sanitari. Si invertim en salut pública millorarem la
salut dels ciutadans. 

I no hi ha noves creacions ni més despesa més enllà de la
justa i necessària. És veritat que es crea un organisme autònom,
però que substitueix una direcció general; no es crea una cosa
nova; sí, es crea, però substitueix una ja creada, i és un
instrument de gestió per fer front al futur, una reforma
organitzativa necessària, un instrument que ens serveix per
assumir quines prestacions, quina cartera de serveis hem de
tenir en salut pública. És un instrument que millora la seva
capacitat de gestió però que evidentment té sistemes d’avaluació
econòmics, d’intervenció, jurídics, etc., però si volem avançar

en termes de salut pública necessitam articular qualque
instruments que ens ho faciliti, i torn a dir que cream un ens o
un organisme autònom, però que substitueix la direcció general.

Per tant crec que aquest projecte de llei és una oportunitat,
una oportunitat per fer polítiques en salut pública, racionalitzar
i contribuir a la sostenibilitat del sistema sanitari. És una llei que
planifica per prevenir. Per tant jo evident convid..., no
compartesc la presentació d’aquesta esmena a la totalitat,
m’hagués agradat poder tenir un àmbit de diàleg, de consens,
que multitud de vegades s’ha ofert des de la conselleria; no ha
estat possible. Jo el que li deman és, evidentment, que retiri
aquesta esmena a la totalitat, que vengui al diàleg, que vengui
a parlar. Nosaltres volem escoltar, volem dialogar, però
evidentment si aturam aquest projecte, si presenta aquesta
esmena a la totalitat, vostè està deixant escapar una bona
oportunitat. Nosaltres hem tengut un ampli consens amb els
grups parlamentaris que estic convençut que podrem tenir amb
vostès. Informació, n’ha tenguda molta, molta, molta, de
diversos temes, i vostè ho sap. Vostè fins avui ha escollit no
voler participar en aquest projecte de llei. Nosaltres li demanam
que retiri l’esmena a la totalitat i li demanam que s’incorpori a
un procés que ha de ser d’escolta, de diàleg, i que estic
convençut que enriquirà encara més aquest projecte de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En representació del Grup Popular la
Sra. Castillo té la paraula per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que tota la Cambra ha
vist per què o per qui és impossible assolir consensos en matèria
de salut, perquè, conseller, la meva intervenció ha estat molt
suau, amb tot el que hagués pogut dir, molt suau, li he estès la
mà i vostè m’ha mossegat la mà. He estès la mà o no he estès la
mà? És que potser a vegades, no ho sé, pareix que jo visc a una
altra realitat. Fins i tot li he de dir, conseller, que molts de pics
-i ho saben els meus companys- he pensat si jo era la persona
més adequada per defensar segons quins temes de salut, perquè
pareix que un exconseller i un conseller actual és com a més
difícil arribar a consensos, i precisament per això els puc
assegurar, a tots els diputats, que he fet vertaders esforços, i
moltes coses que al meu criteri són criticables per l’estimació
que tenc a la sanitat de les Illes Balears, perquè tot i que no som
professional sanitari com vostè l’estim perquè l’he viscuda molt
intensament durant quatre anys, per aquesta estimació me les he
callades, perquè he donat vot de confiança al Govern. 
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I jo crec que avui és la demostració més evident del perquè,
conseller, vostè em convida al final a participar i a arribar a
consensos. És que jo som la primera que li he ofert retirar
aquesta esmena, és que podem no votar aquesta esmena. Però,
mare meva!, quina por té vostè de donar l’expedient de Son
Espases! Quina por que té vostè, és que és impressionant!

(Petit aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

Què està fent?, conseller de salut, Sr. Vicenç Thomàs, què
està fent vostè a Son Espases perquè no ens vulgui donar la
informació? És que realment és preocupant. És que imagini’s
què deuen pensar els ciutadans, que li demanam i fins i tot li
deim “consensuam una llei”, que la pot treure demà, i per no
donar-nos l’expedient de Son Espases no és capaç d’arribar a
aquest consens. La veritat és que realment deu estar fent
coses..., no sé quines, però inconfessables per descomptat,
perquè almanco no les sap confessar.

Només havia de fer dues coses, ho tenia fàcil, conseller; una
era ser coherent amb la resta del Govern, alentir la creació d’un
nou organisme autònom, perquè ara vostè sap que la Direcció
General de Salut Pública ho està fent bé -ho ha fet sempre bé,
no ara, sempre, amb tots els governs perquè hi ha grans
professionals-, alentir per anar de manera coordinada i coherent
amb la resta del Govern i esperar a crear un nou organisme que
s’hagués fet la reflexió sobre redimensionament de
l’administració pública, i donar-nos l’expedient de Son Espases.
Ho tenia molt fàcil, conseller, i en canvi vostè s’ha estimat més
pujar, mossegar la mà que li havíem estès i adoctrinar-nos amb
un discurs que li havien fet supòs que des del Servei de
Comunicació sobre la salut pública, que el podem compartir,
segurament, des del primer moment fins al darrer, no hem
discutit mai sobre aquest tema, però s’ha estimat més això,
conseller. 

I qualsevol que l’escolti pensarà que vostè és un gran
defensor de la sanitat pública i de la salut pública, i de fet
actuacions de salut pública a les Illes Balears, i de la prevenció,
però jo el desemmascararé, conseller, el desemmascararé només
amb dues qüestions: una, que una vegada més els interessa
vendre més que fer feina real. Me l’he deixada allà, però el mes
de febrer d’enguany, quan hi havia dues esmenes a la totalitat
del Grup Mixt i del Partit Popular i per tant no tenia la majoria
per treure endavant aquest projecte de llei, vostè va penjar a la
pàgina web de la Conselleria de Salut un gran titular on deia que
el Govern havia reformat la salut pública de les Illes Balears.
Una vegada més -sí, el tenc allà; després l’hi mostraré perquè,
em sap greu, m’ho he deixat- vostè ven..., o posa l’arada davant
el bou, ven abans que fer la feina. Li puc posar més exemples,
la meva companya Carmen Castro li ho ha explicat moltes
vegades: malalts celíacs; aquest parlament fins i tot va prometre
que se’ls pagarien els doblers del sobrecost de la cistella de la
compra, i avui encara no es paga. La facultat de medicina,
quantes vegades s’ha venut que es fa la facultat de medicina i
encara no s’ha fet? Les ajudes a desplaçats d’altres illes o a la
península, els malalts desplaçats i famílies; quantes vegades
s’ha dit?, i encara no s’ha fet. I aquest és un exemple més, vostè
ven el que encara no ha fet, li interessa més vendre que fer.
Això és una manera d’actuar i una manera de governar, Sr.
Conseller; a nosaltres no ens agrada, supòs que a vostè sí.

I després una altra qüestió, i la més important, que també el
desemmascara, Sr. Conseller, i no el fa tan defensor de la salut
pública com vostè diu, i és que de la Direcció General de Salut
Pública l’increment de pressupost des del 2007 fins al 2010 ha
estat zero, zero!, ni tan sols l’IPC, zero euros. I si ens fixam en
la partida d’educació per salut i programes de salut pública, de
campanyes de salut que és la prevenció que vostè defensava en
aquests moments, ha passat de 787.000 euros a 109.000 euros,
conseller. Això realment és creure en la salut pública o en la
salut pública de les Illes Balears?

No ha fet res, ha fet exactament el que es va trobar. Avui
m’ha sorprès que defensava les consultes joves. Això és un
projecte que va deixar el Partit Popular que ha impulsat,
òbviament, només faltaria que no l’impulsàs; és que el que ha
de fer és, quan les coses funcionen, continuar-les, però és que no
ha fet res més. Vostè es queixa que nosaltres, quan li demanam
que faci alguna cosa, vostè diu sempre: “vostès no ho varen
fer”; jo l’entenc, perquè és que vostè només sap continuar el que
s’ha trobat fet, no sap posar en marxa coses noves, jo entenc que
vostè tengui pena per això, però vostè també hauria de fer
alguna cosa, Sr. Conseller.

Però en qualsevol cas, i acab perquè se m’ha encès el llum
vermell, avui vostè tenia una gran oportunitat perquè li hem
estès la mà i no l’ha volguda, i això fa que tenguem molts de
dubtes de com s’estan gastant els pocs doblers que el Sr.
Manera li dóna per gestionar la salut dels ciutadans, molts
dubtes, i especialment el que s’està fent a Son Espases, Sr.
Conseller. Vostè em va amenaçar una vegada, quan jo ho vaig
denunciar, d’enviar-me a la Fiscalia, i sé que qualque cosa ha
fet. Faci-ho, Sr. Conseller; aquesta diputada que li parla té la
consciència molt tranquilAla, però vostè deu amagar alguna cosa,
perquè després de poder treure una llei demà renuncia a fer-ho
per no entregar aquest expedient econòmic de Son Espases.
Qualque dia ho sabrem, senyores i senyors diputats, qualque dia
ho sabrem i llavors podrem valorar si realment els pocs doblers
que hi havia a la comunitat s’han gastat bé en la salut dels
nostres ciutadans o no. 

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Per tancar la qüestió el conseller de
Sanitat té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta i gràcies Sra. Diputada. Hem tornat,
ha tornat vostè a parlar, no he sentit cap argumentació que faci
referència al Projecte de llei de salut pública. Vostè sap que des
de l’any passat a la diputada Castro li vam oferir participar a
l’esborrany; vostè sap tot el que ha passat durant aquest any i
vostè sap que no ha volgut participar dins aquest projecte de
llei, i vostè ho sap, però en fi. Evidentment, jo la convit a
continuar participant dins la tramitació d’aquest projecte de llei.
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Vostè ha parlat de moltes coses que no tenen res a veure
amb un projecte de llei de salut públic, ha parlat de la
participació, ha dit coses que no són certes sobre la participació
d’aquest projecte de llei; ja li he dit, sindicats, colAlegis
professionals, entitats de tot tipus, gent d’aquesta comunitat,
tothom hi ha pogut participar, tothom que ha volgut, menys el
Partit Popular perquè no ha volgut. Vostè posa això com a un
defecte unipersonal, que les coses no són unipersonals, com si
no ens agradàs la participació, què més voldríem, què més
voldríem. Aquí hi ha molts diputats que eren a l’anterior
legislatura, encara esperen que vostè els doni molta informació
sobre Son Espases. Nosaltres li hem donat una compareixença
específica del conseller, amb assessors interns i externs, que hi
vàrem ser quatre hores; li hem donat tota la memòria econòmica
i financera del projecte, tota la memòria econòmica, més de
cinquanta fulles; s’ha reunit amb els seus assessors amb
persones del Servei de Salut en dues ocasions.

No hem donat informació? Crec que hem donat informació
més que suficient per saber molt bé a què s’han dedicat els
doblers de Son Espases, però és un tema que avui no toca, quan
vostè vulgui en parlam.

(Remor de veus)

Jo amb el que no vull estar d’acord és que vostè pugi i digui
que aquest conseller, el Servei de Salut o la conselleria no vol
participar. Vostè sap que si no ha participat en aquest projecte
de llei és perquè vostè no ha volgut; se li han ofert multitud
d’ocasions i oportunitats. Evidentment, crec que vostè vol
millorar aquest text, nosaltres li donam l’oportunitat, si es
rebutja aquesta esmena, que vostè pugui colAlaborar amb aquest
projecte de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, senyors diputats, una mica de silenci,
gràcies.

(Remor de veus)

Gràcies, Sr. Conseller. Passam ara al torn d’intervencions a
favor de l’esmena. Hi ha intervencions a favor de l’esmena? No
n’hi ha. Per tant, intervencions en contra de l’esmena. Pel Grup
Parlamentari Mixt, Sra. Suárez, té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Castillo, efectivament avui debatem l’esmena a la
totalitat del Projecte de llei de salut pública de les Illes Balears
que vostès presenten, tot i que amb la seva intervenció no ho
sembli. En alguna ocasió, al principi de la legislatura, jo havia
dit que vostè patia la síndrome de l’exconsellera i veig que amb
el temps encara no s’ha curat, ni la prevenció, ni la salut pública
ni la sanació sembla que ha donat resultat. Però nosaltres ens
centrarem en aquest tema.

Efectivament, com recull l’article 113.3 del Reglament del
Parlament, seran esmenes a la totalitat les que tractin sobre
l’oportunitat, els principis o l’esperit del projecte i en postulin
la devolució al Govern, o les que proposen un text complet
alternatiu al projecte. Nosaltres tractarem d’explicar amb
claredat perquè nosaltres donam suport a aquest projecte de llei
...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

... i perquè votarem negativament aquesta esmena a la
totalitat que vostès presenten i que, des del nostre punt de vista,
no està prou argumentada.

Des del nostre grup, des d’Eivissa pel Canvi, donam suport
a aquest projecte de llei per tres raons: en primer lloc, perquè,
tal i com diu l’article 30.48 del nostre Estatut d’Autonomia,
aquest determina com a competència exclusiva de la comunitat
la promoció de la salut a tots els àmbits, i l’article 31 ens
atribueix el desenvolupament legislatiu i l’execució en matèria
de salut i sanitat. Amb aquest projecte de llei donam, en
conseqüència, una passa més en el desenvolupament estatutari
que, sovint, nosaltres consideram avança tan lentament.

En segon lloc, em sembla necessari i oportú que les Illes
Balears puguin comptar amb una llei sobre salut pública, perquè
això al final redundarà en el benefici de ciutadans i ciutadanes.
I m’explic, seguint la definició de salut que està recollida a la
llei, aquesta seria el conjunt organitzat d’actuacions de les
administracions públiques i de la societat dirigit a vigilar,
promoure i protegir la salut de les persones en l’esfera
individual i colAlectiva i prevenir-ne la malaltia. És a dir, es
tracta d’incidir en el concepte de salut, més que en el de
malaltia; posar l’accent sobre la prevenció i no tant sobre la
cura, i donar rellevància a la salut i no tant a la sanitat. Només
amb l’aprovació de la llei no aconseguirem l’objectiu, però sí
que donarem una passa qualitativa en la direcció adequada.
Aquesta llei suposa la necessària regulació dels drets i deures
dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears en la prevenció,
promoció i protecció de la salut, i això, a més a més, adaptat a
les característiques de la nostra societat al segle XXI.

Un element gens menyspreable i que ha estat esmentat
també pel Sr. Conseller és el vessant econòmic de la potenciació
de la salut, fonamental quan parlam de recursos econòmics
públics i encara més quan som en època de crisi. Una correcta,
des del nostre punt de vista, i adequada política de salut pública,
a mig termini, ha de suposar una necessària reducció del
pressupost sanitari.
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En tercer lloc, nosaltres valoram positivament el conjunt del
projecte de llei tant pel que fa a la seva filosofia com a la seva
estructura. I en relació amb la creació de l’Agència de Salut
Pública, un dels temes que vostè ha comentat, nosaltres
consideram que és un òrgan que apareix a gairebé totes les lleis
de salut pública de les comunitats autònomes de l’Estat
espanyol, per tant qualque sentit tendrà, i a més és perfectament
compatible amb l’esperit, amb l’objectiu de la llei del sector
públic que nosaltres en aquest Parlament hem aprovat
recentment.

Centrant-nos més en l’argumentació del Grup Parlamentari
Popular per justificar l’esmena a la totalitat, voldríem fer-hi
algunes consideracions. Si nosaltres miram aquesta definició
que feia abans de l’esmena a la totalitat, Sra. Castillo, nosaltres
no hem trobat o no li hem sentit parlar ni de manca
d’oportunitat ni de diferències essencials pel que fa als principis
o a l’esperit del projecte. I d’altra banda, tampoc no ha presentat
un text alternatiu.

Certament, observam que hi ha matisacions, suggeriments,
propostes de millora, d’altra banda també han presentat, com
vostè ha dit, més de cinquanta esmenes parcials, i nosaltres el
que pensam és que no hi ha un desacord de fons i tal vegada sí
en aquestes qüestions puntuals. Doncs bé, nosaltres sí que
plantegem que hem de parlar sobre aquests possibles canvis,
matisacions i que possiblement milloraran la llei al final.

També volem insistir, i vostè ho ha dit, que aquest text,
d’alguna manera, té un caràcter incomplet, ha dit que no es
regulen qüestions com la salut laboral, com la seguretat
alimentària i ha esmentat també les drogodependències.
Simplement, i fent una observació molt per damunt de la llei, jo
li recordaria que consulti els articles 2, 6 i 35, on apareixen
esmentats concretament aquests conceptes i també se li dóna un
tractament que nosaltres consideram adequat.

Si el problema és que vostès consideren que aquest
tractament és insuficient o és incomplert, li repeteixo, parlem-
ne, però en el marc de la tramitació parlamentària de les
esmenes parcials que han presentat.

En resum, senyores diputades, senyors diputats, Sra.
Castillo, nosaltres pensam que aquest és un bon projecte de llei,
pensam que és necessari i tal vegada que és millorable, però
pensam que no està justificada la seva devolució al Govern.
Nosaltres li demanaríem, Sra. Castillo, efectivament, que retiràs
aquesta esmena a la totalitat, i també li demanaríem que no fes
xantatges per tal de fer-ho, sinó que ho basi en una qüestió
simplement argumentada.

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Suárez. També pel Grup Parlamentari Mixt, el
Sr. Melià té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Molt bé, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Anunciar, com és evident, que Unió Mallorquina no donarà
suport a aquesta esmena a la totalitat. Vostè, Sra. Castillo, ha
centrat bona part de la seva intervenció en dos temes, que la
veritat és que nosaltres, diguem-ho així, desconeixem, però que
són colAlaterals i no estan directament vinculats a la qüestió que
debatem, perquè si hi ha hagut participació o no hi ha hagut
participació, vostè ha posat molt l’accent en aquesta qüestió,
nosaltres no ho sabem, és possible que vostè tengui raó, però és
evident que a nosaltres el que ens correspon és dictaminar sobre
un text que ens arriba amb la participació que hi ha hagut, que,
evidentment, políticament pot ser rellevant el que vostè digui,
als nostres efectes en aquest tràmit consideram que no és
transcendental.

I el tema de Son Espases més encara, jo no sé si a vostè no
li han donat la informació, els haurien de donar la informació,
perquè aquesta és l’obligació que qualsevol govern d’actuar
amb transparència. Però bé, com que vostè ha dit també que
comparteix bàsicament el discurs sobre salut pública, diguem
que emmarca aquest projecte de llei, entenc que en gran part, i
de fet l’oferiment de possibilitat de retirar l’esmena a la totalitat
així ho indica, vostè comparteix moltes coses, la qual cosa no
vol dir que el text no sigui millorable, perquè vostès han
presentat moltes esmenes parcials i moltes d’aquestes esmenes
parcials es podran aprovar, es podran incorporar i per tant
millorar aquest text.

No li negaré que el punt que manco clar veiem des d’Unió
Mallorquina és el tema de l’Agència, que vostè també ha tocat
com a un dels punts bàsics. Efectivament, encara que l’Agència
no significa un increment de l’aparell burocràtic o de l’aparell
administratiu, perquè ve a substituir la Direcció General de
Salut Pública, sí que és evident que som o que hauríem de ser
davant un dimensionament del sector públic i que tal vegada
seria més convenient esperar, el que passa és que aquesta espera
es pot fer interminable. I jo entenc que hi ha temes que han
d’avançar perquè si no realment no arribarem a fer res, amb
aquesta espera a veure com acaba això del sector públic.
Nosaltres vàrem tenir una actitud constructiva amb la llei del
sector públic; vostès varen presentar una esmena a la totalitat a
aquesta llei del sector públic i al final es va acabar aprovant per
unanimitat, perquè es van incorporar moltes de les seves
aportacions, i crec que aquí ens podem trobar en un cas similar,
el que passa és que és cert que a moltíssimes comunitats
autònomes s’ha acabat creant aquesta Agència, i per tant, tenint
engegat aquest procés i veient que, efectivament, a l’àmbit de la
salut pública sembla que el disseny, la proposta que hi hagi una
agència és factible i és raonable, entenem que el gran escull que
tenia Unió Mallorquina per donar suport a aquesta llei està
salvat.

Per això, nosaltres no donarem suport a la seva esmena a la
totalitat i donarem suport, en aquest sentit, a la llei, al seu
plantejament genèric.

Tema de recursos econòmica que vostès també han alAlegat
i han defensat. És evident que som a un moment de restriccions
pressupostàries molt fortes i és evident que en salut pública els
recursos s’hi poden dedicar els que siguin, és interminable,
perquè, lògicament, fer campanyes i prevenció això sempre,
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seguit seguit, se’n podrien fer i sempre se’n podrien fer més i
sempre seria positiu que se’n fessin més, el que passa és que,
diguem, els doblers i els pressuposts donen pel que donen; per
tant, amb aquest argument realment ho rebutjaríem tot i
aturaríem tota l’acció del Govern, perquè amb la restricció
pressupostària que hi ha a tot li podríem aplicar aquesta
doctrina.

En definitiva, nosaltres entenem que la llei millorarà a través
de les esmenes parcials; que el tema de l’Agència sembla
raonable fer-ho d’una manera anticipada a aquest procés, que si
que s’ha engegat de racionalització del sector públic i entenem
que escassetat dels recursos econòmics no ens han d’impedir
resoldre legislativament una situació que ajudarà, amb aquesta
resolució legislativa, que tengui una optimització i una
coordinació més gran de tots els recursos disponibles dels que
s’hi dediquen, que tal vegada no són suficients, a aquesta
qüestió de la salut pública. Per tant, des d’aquest punt de vista
el que volem és que en via parlamentària i amb la discussió de
les esmenes parcials procedim a la millora de moltes de les
contribucions i aportacions que vostès fan.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Bé, Sra. Castillo, el debat és un poc complicat, perquè,
tot i que certament amb una esmena a la totalitat en moltes
ocasions un ha d’afrontar per què vol una llei davant els que no
la volen, la veritat és que jo crec que hem d’acceptar, per
justícia de l’intervinent, que ningú no qüestiona l’existència, la
conveniència d’una llei de salut pública, per tant no parlam
estrictament dels continguts sinó, o no parlam de la seva
conveniència, sinó d’alguna manera dels continguts. Però quan
s’han expressat aquí els continguts, també és difícil fer una
intervenció en defensa del que parla aquesta llei i en tot cas del
que amb què podria ser complementada o no, o si té justificació
per fer una esmena a la totalitat, quan vostè ha centrat el debat
en si s’aporta una documentació respecte de Son Espases o no
s’aporta una documentació respecte d’un altre tema, jo crec que
això resulta molt poc seriós, francament.

Condicionar el suport a una llei de salut pública, que si
vostès repassen totes les que s’han aprovat en els darrers anys
dins l’Estat i en general, doncs solen tenir un plantejament molt
de consens en aquest sentit, a la presentació d’una
documentació d’un altre tema, jo crec que és un nivell de
contaminar uns expedients o altres molt estranya.

Acabam de viure una comissió ara mateix, un punt de
l’ordre del dia, que és per fer un retret al Govern sobre si ha
donat o no documentació, hi ha mecanismes parlamentaris, hi
ha fórmules diverses, jo crec que fins i tot de pressionar a una
negociació, nosaltres no entram en la informació que s’hagi
tengut o no, però la veritat és que aquests aplaudiments i aquest
entusiasme del Grup Popular a que no donarà suport a una llei
de salut pública del país si no se li dóna una documentació d’un
altre tema, la veritat és que creim que no és gens adequada com
per fer-la general. Però, evidentment, estan en el seu dret i ho
facin, nosaltres també voldríem que s’aclarís tot això de Son
Espases, perquè vistes tantes coses que hem vist respecte de
l’anterior legislatura creim que és bo tot el que hi hagi aclarit
amb transparència. Estam convençuts que la informació que ha
donat el conseller al respecte ha estat molt àmplia ja en
comissió, però si n’ha de donar la que li hagin demanat que li
demanin, però jo centraria el debat en el tema de salut pública.

Tampoc no he de reforçar tot el que s’ha dit sobre la
importància de la salut pública respecte de la protecció de la
salut i els nous reptes als quals en aquests moments ens
afrontam, crec que tothom els té presents. Els grans avanços de
salut a la població tots som conscients avui que no són només
a causa dels avanços en assistència sanitària, sinó també en
hàbits alimentaris, també en hàbits saludables, en millores
mediambientals, per tant tota la funció de la salut pública està
àmpliament coneguda. Però és que avui, en un món globalitzat,
en aquest món (...) possibles crec que és evident que també cal
fer-hi una altra reflexió; ho ha fet tothom, ho ha fet l’OMS, ho
ha fet la Unió Europea i han sortit tota aquesta sèrie de lleis,
moltes d’aquestes bastant clòniques unes de les altres, la veritat,
tampoc sense cap gran revolució, sinó posant ordre, posant
l’èmfasi a una sèrie de punts, parlam de protocols.

Per cert, s’ha dit que no diu res i després es diu que no hi ha
una memòria econòmica per finançar el que diu; o no diu res
que valgui res o diu coses que s’han de fer i que per tant,
d’alguna manera, tendran una repercussió econòmica. I aquí sí
que certament és un dels temes claus d’aquesta i de totes les
lleis que fem, el compromís econòmic que hi pugui haver
darrera aquestes polítiques. En qualsevol cas, clarificar-les,
posar-hi l’èmfasi, donar-los els relleu i el protagonisme que
tenen crec que això ja és un missatge important a la població i
per tant ja hem contribuït a la salut pública amb aquest debat.

Ara, tant de bo, com apuntava el Sr. Melià, hi poguéssim
dedicar molts recursos; hi ha els que hi ha, crec que tots hem de
fer un esforç perquè hi siguin i estic content que el Partit
Popular contínuament vagi defensant la despesa pública en
matèria d’educació, de sanitat; jo voldré veure que després, per
quadrar els números, se sàpiga que hi ha d’haver uns ingressos
per poder fer aquestes despeses i no seguim fent castells en
l’aire.

Crec que l’element més polèmic de contingut, però que
tampoc no ha estat el condicionant de la posició de l’esmena a
la totalitat, a l’inrevés, es fa una convidada a l’acord, és el tema
polèmic de la creació d’un ens públic específic per executar i
per coordinar aquestes polítiques. La llei segueix el
plantejament, per exemple en molts nivells de l’arquitectura de
la llei valenciana i, efectivament també, com la valenciana, com
tantes altres, crea aquesta mena d’ens. Crec que la conselleria ha
avaluat que per a la millor eficàcia d’aquestes tasques és bo que
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hi hagi un ens i no sigui la gestió directa i nosaltres, per
descomptat, per tant hi donarem suport.

Aquí se’ns escola un debat, no hi ha dubte, que contamina
d’alguna manera estrictament el de salut pública, que és sobre
la utilitat i els abusos en el sector públic, en general sobre la
necessitat d’atendre amb agilitat, amb una eficàcia real les
demandes que tenim i l’exigència de garanties de transparència,
de concurrència que inevitablement afecta el temps de resposta.

Crec que no hi ha dubte que els abusos de l’anterior
legislatura, l’abús sobre el sector públic, han tacat el seu bon
nom i ha quedat sota sospita. S’ha apuntat ara que hi ha d’haver
una gran reflexió sobre les seves dimensions. Crec que una part
d’aquesta feina l’hem feta, també amb una esmena a la totalitat
-com s’ha recordat per part del Sr. Melià, recordava l’esmena a
la totalitat del Partit Popular al sector públic, a la Llei del sector
públic-, però que es va aprovar per unanimitat, tenim un altre
marc, certament determinades empreses s’han de dissoldre o
s’ha de pensar en les seves dimensions. Nosaltres, sense haver-
ne fet bandera en cap moment, des del grup parlamentari creim
que és raonable que així sigui i hem anat fent aportacions, si
s’han de fer més, si s’ha d’avançar en aquest sentit creim que és
positiu sempre que sigui per a l’eficàcia, per a l’eficiència i
perquè no hi hagi entitats instrumentals per a manejos tèrbols,
si no senzillament perquè pel seu objecte és interessant, és
convenient que aquesta sigui la que pot aplicar les millors
polítiques públiques.

Per tant en aquest sentit es donen garanties que no és un
creixement exponencial de la tasca, sinó que d’entrada és
exactament el mateix que du la direcció general. Nosaltres... tant
de bo pogués créixer les polítiques que es duen a terme i aquesta
agència i en tot cas, com que és un ens instrumental que cada
govern tendrà la possibilitat de llevar o posar, si avui no té
majoria aquesta cambra amb les esmenes que ha presentat el
Partit Popular contra l’agència doncs no hi haurà ens
instrumental i si algú troba que és sempre millor una direcció
general que una agència, doncs també tendrà ocasió de tornar-
ho enrere o de dur-ho d’una altra manera que -també és cert- no
sempre és senzill eliminar sector públic.

En qualsevol cas, animaríem més la conselleria, i ho sap el
conseller, a repassar si convé o no que hi hagi una empresa que
gestioni cada hospital, a crear organismes no tant petits sinó més
amples que era l’estratègia del Partit Popular, que hi hagi molts
d’organismes que gestionin la sanitat, però sí l’assistència
sanitària no... la sanitat pública, la salut pública.

Bé, crec que això és opinable, però crec que seria bo unificar
alguns dels gestors que tenim ara i en canvi aquesta proposta
que se’ns fa del sector públic, ja dic tampoc sense entrar-hi en
profunditat, el veim com a un element instrumental com molt bé
s’adjectiva el sector públic i per tant, si es considera que aquesta
és la fórmula que es tiri endavant.

En tot cas, l’existència d’una llei del sector públic és el que
avui debatem a gros, és oportuna i és positiva. Hi ha una munió
d’esmenes presentades, algunes van en un sentit que trobam
acollible, amb d’altres no hi estarem d’acord, però crec que el
conjunt que en aquesta legislatura s’hagi aprovat una llei de
salut seria positiva per a tots. Tant de bo que ara dins el procés
hi hagi aquests acostaments. Com a mínim desmentirem una de
les afirmacions que feia la portaveu, que s’hagués pogut evitar
l’esmena si... perdona, la frase era que “no tenien ocasió, era
impossible la colAlaboració”, com a mínim en seu parlamentària
no només és possible, sinó que és obligatòria, hi ha d’haver el
debat de les esmenes i així el durem. 

De fet, tant és així que el Partit Popular ho prefereix, que en
una llei del sòl en la qual hi havia hagut totes aquestes
participacions i (...) amb una àmplia participació, el Partit
Popular ha preferit fer la participació aquí, bé, per tant, dins la
Llei de salut pública tendrem tot el debat que calgui en aquest
parlament i mirarem d’acostar perquè, com arreu, la Llei de
salut pública no sigui un element de confrontació, no sigui un
element de debat ideològic com ha estat històricament i respecte
dels que eren més partidaris de l’actuació pública en matèria de
salut dels que trobaven que ho podia gestionar l’empresa
privada sense gaires intervencions públiques. Crec que aquesta
etapa està superada una vegada que el model de benestar, el
model socialdemòcrata de benestar social ha triomfat a tot
Europa, el discurs que ha presentat la Sra. Castillo d’alguna
manera ho avala. 

Per tant, crec que, si no hi ha un canvi de model, de no tenir
present que la salut pública i la seva importància, ens podrem
entendre sobre els termes que hagi de tenir aquesta llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Castillo, quina manera
d’estendre la mà -quina manera d’estendre la mà! Sincerament
crec que podem dir que res del que ha dit justifica l’esmena a la
totalitat que ha presentat el Grup Parlamentari Popular i vostè
ho sap i, com que vostè ho sap, doncs empra l’estona en aquest
ple per mesclar coses, per parlar de Son Espases, per donar el
seu míting, per parlar de coses inconfessables, per dir que bé,
que si lleva l’esmena, però bé, si hagués llevat l’esmena fa unes
setmanes molt bé, però avui, sincerament està fora de lloc.
Sembla no sé, sincerament, amb tot el respecte, és que moltes
vegades personalment tenc la sensació que a vegades es parla
més per als mateixos acòlits, per als que aplaudeixen amb molta
força a la pròpia bancada, més que per al bé comú de la
ciutadania.

Bé, avui el que s’escenifica és que vostès aquí estan sols,
avui. Són...

(Remor de veus)
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És evident, són la veu discordant, són la veu desafinada
d’aquest ple avui. Vull dir, crec que és una cosa molt evident.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, senyores diputades, deixin parlar la Sra.
Torres, per favor. Sra. Torres continuï.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, personalment crec que l’alè que
els seus votants els varen donar no era per aquestes coses, però
bé, vostès sabran.

Bé, en relació amb el tema de l’Avantprojecte de llei de
salut pública, a veure, les crítiques, del que he pogut treure de
tot el que ha dit, les crítiques principals se centren en el fet que
ha dit que es va a contracorrent; a contracorrent però, si atenim
al context territorial d’altres comunitats autònomes -València,
Catalunya, Castella-Lleó-, a l’entorn europeu, tantes, tantes
diferències no hi ha, fins i tot comparteixen el tema de la
creació. Després també volem matisar el tema de la creació
d’una agència, d’un òrgan autònom que optimitzi justament el
mecanisme, el funcionament, els mitjans personals i materials,
les polítiques de cara que justament siguin efectives les
polítiques en salut pública que es duguin a terme per part de
l’administració. Ja ho han dit els altres portaveus: no és una
creació, és una substitució, és una optimització dels mitjans
públics.

 Ha dit que és una llei dolenta, una llei dolenta, però
insistesc, en canvi al Parlament de Catalunya després del debat
de les esmenes parcials es va votar per unanimitat, fins i tot a la
premsa hi havia comentaris molt positius de la portaveu del
Grup Parlamentari Popular al Parlament de Catalunya en els
quals valorava molt positivament el debat que s’havia creat, les
esmenes que s’havien consensuat i, sincerament, no està tan
lluny de l’avantprojecte que s’ha presentat per part del Govern.

En relació amb les crítiques que hagi pogut plantejar avui
aquí, igual que els altres portaveus, és que... asseguem-nos,
parlem-ne, però per a això hi ha les esmenes parcials.
Sincerament, crec que en el debat de les esmenes parcials
podem arribar a acords i podem dur un diàleg positiu i a més
amb un esperit constructiu i amb la participació de tots
demostrant una veritable voluntat de consens.

No em detendré molt a comentar les bondats d’aquest
avantprojecte de llei a causa que el conseller de Salut ja les ha
exposades i també altres portaveus hi han fet referència. Només
vull destacar algunes coses que em semblen que són dignes de
comentar i és que no intenta justament, personalment una de les
més m’agraden d’aquest projecte de llei és que no intenta
burocratitzar més ni crear més administració ni crea més embull
-si se’m permet l’expressió- dins l’administració, més bé tot el
contrari, pretén modernitzar, simplificar, progressar en una
política que ara mateix, en el nostre entorn es potencia força.

Bé, estam davant un repte que és ilAlusionador, que és un
repte modern i a més és un projecte de futur i per això, no
podem votar a favor de l’esmena a la totalitat que ha presentat
el Grup Parlamentari Popular. Convidam el Grup Parlamentari
Popular que podem comentar i debatre les esmenes parcials que
s’han presentat i sincerament, crec que tota la ciutadania agrairà
més aquesta actitud que no altres.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam ara al torn de rèpliques, els
grups que estan a favor de l’esmena, pel Grup Parlamentari
Popular, Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu, hi ha intervencions
que val més no..., ni tan sols comentar perquè aquestes sí que
estan fora de lloc, sincerament estan fora de lloc. No estic
d’acord amb una qüestió que plantegen i és que a la sanitat hi
hagi compartiments estancs, no, i més en un moment en què
tenim molts pocs recursos econòmics, tot és un i s’ha de discutir
molt on es destinen els doblers i per això, no és cap doi avui
treure a colAlació els doblers que es gasten a Son Espases. La
sanitat és una i hauria de ser bona, el que passa és que, veient el
que fa aquest govern, la veritat és que tenim molts de dubtes
sobre el futur de la sanitat si continua gestionant la sanitat
aquest govern i especialment aquest conseller.

En qualsevol cas, Sr. Suárez, sí que comentaré allò del
xantatge, no hi és la Sra. Suárez, ah!, sí que hi és, està fora de
lloc, demanar... 

(S'escolten algunes rialles)

Bé, fora de lloc, bé, em callaré, però bé, sol ser freqüent.
Demanar que es compleixi el Reglament perquè ens ensenyin
l’expedient, que ens donin l’expedient i tota la informació
relativa a Son Espases és fer xantatge? Demanar el compliment
del Reglament és fer xantatge? No serà que vostè no volen
escoltar molt sobre Son Espases perquè no saben ben bé si, amb
el suport que donen en aquest moment al Govern, amb el que fa
a Son Espases, les tenen totes? No serà més bé això, Sra.
Suárez?, perquè el xantatge no hi cap, simplement exigim el
compliment del Reglament, res més. Demanam allò a què tenim
dret, ho hem demanat per activa i per passiva, només ens falta
fer el pi aquí davant!, però encara així no ens ho donen. No, no
el faré i menys així com vaig vestida avui, no es preocupin. No
ens ho donen. Hi ha nervis, hi ha nervis, està claríssim. 

Companyes i companys del Partit Popular, per cert, Sra.
Torres, 29, si nosaltres estam sols no vull ni pensar com està
vostè amb 16! S’imaginen ...?

(Alguns aplaudiments)
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Sí, sí. S’imaginen vostès, si un govern del Partit Popular
estigués fraccionant contractes en aquests moments, com es fa
i ha sortit publicat a més, a Son Espases, si a més s’estigués
gastant... bé, s’hagués contractat quasi, quasi un equip de futbol
per dur la comunicació de Son Espases i a més, no es volgués
entregar l’expedient econòmic de Son Espases, el que passaria
en aquest moment i el que ens dirien els mateixos portaveus que
han intervengut avui en defensa d’aquest ocultisme? S’ho
imaginen? Vos ho imaginau, companys? La veritat és que seria
molt gros, molt gros. El que ha de dir un per no conèixer les
coses. És clar, és que quan un coneix tot el que està passant,
després ha d’actuar i aquí val més no conèixer el que passa. No
és veritat, senyors portaveus? Això és el que passa en aquests
moments!

En qualsevol cas, aquest grup ha presentat 52 esmenes
parcials. Jo, és que tenc la temptació de retirar-les, de veritat, és
que en tenc la temptació. De fet, els confessaré una cosa. He
demanat al portaveu si ho podia fer. He dit “retiraré l’esmena a
la totalitat i les 52 esmenes”, saben que m’ha contestat el meu
grup? No ho fem per responsabilitat perquè la llei en aquests
moments... Sí, sí, escolti’m bé, sí, per responsabilitat, en aquest
moment el text que hi ha al Parlament és coix, només crea
l’Agència de Salut Pública, és que no fa res més. Res més. 

Amb aquestes 52 esmenes, si els grups parlamentaris volen,
no vostè, Sr. Conseller, perquè vostè no pot dir res en aquest
tràmit, és el Reglament el que ens dóna la possibilitat, no vostè,
si vostès volen podem fer una llei molt més completa amb
aquestes 52 esmenes. Per això, per responsabilitat, m’han
demanat que no les retiri, perquè la veritat és que és dur escoltar
segons quines coses, perquè si aquesta llei de salut pública al
final surt endavant i surt amb aquestes 52 esmenes, o almanco
la majoria, tendrem un text més o manco complet que, afegit als
pocs recursos que el Sr. Manera donarà als pressuposts de l’any
que ve, serà una bona declaració d’intencions i que només un
govern del Partit Popular posarà en marxa amb recursos
econòmics, amb transparència i amb una vertadera aposta per la
salut pública de les Illes Balears. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam al torn de contrarèpliques dels grups que
han intervingut en contra. Pel Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Suárez?, Sr. Melià? Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrair que no
es retirin les esmenes i supòs que la defensa de cadascuna
d’aquestes no es condicioni a una documentació de Son
Espases, vull pensar-ho, o sí, ho facin com trobin per
responsabilitat com vostès diuen. Crec que les esmenes és un
tràmit imprescindible evidentment i que poden enriquir, com les
de tots els grups, les lleis. Crec que és molt positiu que les hagin
presentades i per descomptat des del nostre grup les estudiarem
i si (...) suport, els donarem suport.

Certament, hem d’anar alerta amb les despeses generals de
Salut. Compartiments, en varen fer molts, cada hospital, un
compartiment; agències, n’hem creat tot una sèrie des de tota la
Conselleria de Salut, efectivament el Partit Popular va crear
molts de compartiments dins Salut, però mirem el global de
Salut. Jo diria que mirem el global de la comunitat autònoma.
Ara, si a cada proposta que presenta un grup, no el vol debatre
o no li vol donar suport si no se n’arregla un altre, crec que com
més vagons posem en aquest tren, serà molt difícil que arranqui,
a no ser que l’únic interès que hi hagi és que no arranqui el tren.

Efectivament, crec que en publicitat haurem de fer una
revisió perquè aquells milions que hi ha al contracte, Sra.
Castillo -que hi ha al contracte, Sra. Castillo- de Son Espases,
tal vegada els hem de mirar. Ho hem de mirar, perquè hi ha un
moment difícil, però algú es va preocupar molt que hi hagués
una contracta que tengués molt en compte el tema de la
publicitat i que la primera part de la publicitat ja es va gastar
immediatament i tots sabem amb quin tipus d’empreses i quin
tipus d’investigació es du a terme respecte d’això, crec que
també s’ha d’aclarir. 

Per tant, li don suport perquè s’aclareixi i anem a mirar qui
és que va tenir molt clar que l’empresa que s’adjudiqués Son
Espases havia de gastar una doblerada respecte de publicitat.
Farà molt bé el conseller si ho revisa o si ho pot "daixonar",
però recordem la gènesi i la teologia dels problemes abans
d’escampar i després veurem si algú estudiarà mai el que fa el
Sr. Thomàs amb els doblers que falten, perquè per allò que
veim, com a mínim una part del màrqueting sí que s’estudia.

Voldria tornar però a la llei de la qual parlam avui, si de la
Llei de salut pública hi ha aquesta voluntat positiva d’avançar,
crec que ens trobarem pel camí i per descomptat que pel nostre
vent no hi haurà cap inconvenient. Tant de bo la informació
hagués fluït molt també sempre entre govern i oposició i, per
descomptat, no ens trobaríem per ventura ascensors pel mig del
camp ni marcadors de segons quin preu i no sé si obrir el debat
sobre tots els temes perquè tot té importància, el que es gasta
amb una bajanada o amb una obra faraònica o el que algú s’ho
endu a casa seva, podria ser que afecti també la salut pública,
però crec que hem de ser un poc seriosos i intentar
circumscriure el debat al punt, sobretot si el proposa un mateix.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Sra. Torres, vol fer ús de la paraula?
No.

Acabat el debat passarem a votació l’esmena a la totalitat de
devolució presentada pel Grup Parlamentari Popular al Projecte
de llei de salut pública de les Illes Balears.
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Passam a votar. Votam.

No va? Els sembla que repetim la votació? Repetim la
votació.

Passam a votar. Votam.

(Remor de veus)

Tot i que els serveis tècnics diuen que funciona
perfectament, ja veuen vostès que no acaba de ser cert. Ho
tornarem intentar.

Passam a votar. Votam.

(Remor de veus)

Molt bé. Ho intentam una altra vegada.

Passam a votar. Votam.

28 a favor de l’esmena de devolució; 29 en contra. Per tant,
queda rebutjada.

Una vegada arribats a aquest punt i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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