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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió plenària corresponent al dia d’avui, que
és el primer d’aquest període de sessions, penúltim de la
legislatura.

I.1) RGE núm. 2717/02, de l'Hble. Diputada Sra. Aina
Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a posada en funcionament de la unitat de psiquiatria
infantojuvenil.

I.2) RGE núm. 2727/02, de l'Hble. Diputat Sr. Andreu
Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adjudicació del servei d'ambulàncies.

Les preguntes primera i segona, la 2717 i la 2727 estan
ajornades en temps i forma pel Govern.

I.3) RGE núm. 2718/02, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni
Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
finalització de la crisi de Majórica.

Per tant, passam a la tercera pregunta la 2718, relativa a
finalització de la crisi de Majórica que formula l’Hble. Diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer del Grup Parlamentari Popular que té
la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta va dirigida al
vicepresident del Govern i és molt clara. Hem seguit damunt els
mitjans de comunicació tot allò que ha estat el procés de venta
de l’empresa Majórica, suposam que amb la finalitat de tancar
una etapa, jo crec que molt grisa i que l’hauríem d’oblidar. I ens
agradaria saber en quin punt es troba i si el vicepresident del
Govern, en nom del Govern, dóna per tancada aquesta
anomenada crisi de Majórica.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Sr. Vicepresident del Govern té
la paraula. 

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President. Bé jo crec que no podem donar per
tancada aquesta crisi, de fet l’altre dia el president de l’actual
empresa propietària va reconèixer que encara enguany encara
tancarien el balanç amb unes pèrdues considerables. Ara jo
crec que els nous propietaris com a mínim treballen amb més
serietat i intenten transmetre ilAlusió, primer als propis
treballadors, als primers que es varen presentar va ser al comitè
d’empresa i després a la societat. Han promès fer les inversions
que facin falta per modernitzar les estructures productives, han
anunciat que tenen intenció de diversificar la producció i en
principi són bones intencions. Han culminat el procés de
compra d’aquesta empresa sense exigir o demanar cap
compromís econòmic al Govern, bé i tot això són vibracions
positives. 

Com acabarà? No ho sabem, jo crec que Majórica ha
demostrat la seva gran fortalesa perquè pràcticament ha resistit
un any d’una gestió nefasta, s’ha de reconèixer i esperem no
haver-ne de parlar mai més dins aquesta cambra i això seria una
bona notícia, seria que l’empresa funciona pel seu compte, que
té beneficis, que conserven els llocs de treball. Crec que és el
desig que tots tenim.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Sr. Pastor té
la paraula. 

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, això ho havia llegit,
però clar nosaltres volíem saber si a més de bones intencions
vostè tenia alguna dada més. A nosaltres aquestes bones
intencions ens serveixen, les bones intencions es varen llegir
també amb els passats compradors i evidentment jo crec que ha
demostrat que no ha estat així i ens agradaria saber si vostè té
alguna dada més que ens asseguri o que ens doni més
confiança perquè això no es torni a repetir. A nosaltres hi ha
dues coses que ens preocupen i varen ser realment el bessó de
la qüestió de la passada, una era el pla de viabilitat, el pla
econòmic i també el pla social. 

Clar ens agradaria saber quin compromís hi ha d’aportació
de capital per part d’aquesta gent, que crec que és important,
aquesta empresa necessita reflotar, necessita canviar tot allò
que és la infraestructura de la mateixa empresa, però també
necessitam saber si aquesta viabilitat d’aquesta empresa passa
per un sacrifici d’allò que puguin ser les persones que avui fan
feina a Majórica. Jo crec que això és bàsic, que aquesta intenció
és bona per part dels compradors, no en tenim cap dubte,
nosaltres coneixem el director i el president d’aquesta empresa,
no coneixem ningú més i bé ens hem de fiar una mica
d’aquestes intencions, a pesar que una vegada ens ha fallat. 

Ens agradaria saber Sr. Vicepresident quines dades té vostè,
sobretot del tema econòmic, quins compromisos hi ha
d’aquesta gent, perquè vostè ja ho va dir, el més important era
que hi hagués una aportació de capital dels nous compradors.
Ens agradaria saber quina aportació de capital nou i fresc
entrarà dins aquesta empresa i sobretot quin sacrifici hauran de
fer els treballadors de Majórica mitjançant un pla de viabilitat o
mitjançant un pla social.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Sr. Vicepresident del Govern té
la paraula. 
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EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President. Bé, jo dades de l’empresa no
n’aportaré, primer perquè no les tenc i segon perquè correspon
a una empresa privada fer públiques les seves intencions, a no
ser que demanin ajuda a l’Administració. Si demanen ajuda  a
l’Administració les condicions són les de sempre, manteniment
de l’activitat a Manacor, manteniment del màxim número de
llocs de feina o pactar una regulació amb els treballadors i
presentació d’un pla d’empresa. Ara ens ha dit que s’està
treballant en aquest pla d’empresa i en una auditoria laboral,
això no és un tema que s’improvisa en dos dies, durà el seu
temps, es varen comprometre a fer-ho abans d’acabar l’any...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern el seu temps
està esgotat.

I.4) RGE núm. 2719/02, de l'Hble. Diputat Sr. Guillem
Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració del període de rebaixes iniciat el 15 de juliol.

Passam a la següent pregunta la 2719, relativa a valoració
del període de rebaixes iniciat el 15 de juliol que formula l’Hble.
Diputat Sr. Guillem Camps i Coll del Grup Parlamentari Popular
que té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Aquest estiu el petit comerç ha venut,
ven menys que l’any 2001. Segons enquestes realitzades per
diferents patronals de les Illes Balears podem constatar per
exemple Pimeco diu que ha venut un 53,84% menys, AFEDECO
diu que els seus associats han venut un 67,9 % menys i Pime
Menorca un 60% menys que l’any passat. Entre altres coses
motivat pel retard de l’inici de les rebaixes, que com saben, en
aquesta comunitat autònoma varen començar el 15 de juliol,
enlloc de l’1 de juliol com per la resta d’Espanya.

La situació com veim és preocupant i és per aquest motiu
que li demanam al conseller d’Economia, Comerç i Indústria
com valora el resultat de període de rebaixes, que es va iniciar
a la nostra comunitat autònoma dia 15 de juliol del 2002.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Sr. Vicepresident del Govern té
la paraula. 

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

En la formulació de la seva pregunta ha comès dos errors Sr.
Camps. Primer, aquesta enquesta no detecta que els comerços
hagin venut un 50 o un 60% menys, sinó que un 50% de
comerços diuen que han venut menys, hi ha molta diferència,
perquè no és el mateix dir, escolti jo he venut un 5% manco que
l’any passat a dir que he venut un 50% manco que l’any passat.

Per tant, això és molt important. Segon, ningú ha dit que
aquesta possible baixada de vendes sigui a causa al retard de
les rebaixes, perquè les rebaixes han acabat fa dos dies i ningú
té temps material d’haver fet una avaluació seriosa i que ara
s’intentarà fer.

Les dades són que el mes d’agost hi ha hagut una
reactivació important del comerç, de fet l’Institut Nacional
d’Estadística ha afirmat que el comerç minorista allà on ha
evolucionat més positivament de totes les comunitats
autònomes és a les Illes Balears. És a dir, les Illes Balears és allà
on el comerç minorista s’ha comportat millor i que la caiguda de
vendes ha estat molt superior a la resta de les comunitats
autònomes que no a les Illes Balears. Com es veu el retard de
les rebaixes respecte la majoria de comunitats autònomes, a
Menorca, Eivissa i Formentera molt positivament, ens demanen
que encara les retardem més i a Mallorca per zones, hi ha zones
allà on el comportament és positiu i zones allà on el
comportament és negatiu. Això ho analitzarem dins la propera
reunió del Consell Assessor de Comerç i intentarem consensuar
una postura entre associacions de comerciants, associacions
de consumidors, sindicats, etcètera.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Sr. Camps té
la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Farem una interpretació correcte d’allò que jo pens que
havia de dir. És a dir, que tot el petit comerç ha venut respecte
l’any 2001 un 50 i busques per cent menys segons Afedeco i un
60% menys segons Pimeco. Què passa? S’ha venut menys que
l’any passat i açò és un fet innegable, s’ha venut menys. Els
percentatges, la mitjana és d’un 8% menys de vendes, però que
el comerç ha venut menys és evident i és produeix una
circumstància curiosa, abans eren els consumidors que deien
que s’havien d’avançar les rebaixes i ara són els comerciants de
Palma i els comerciants de Mallorca que s’han d’avançar. 

Per tant, vostè allò que no ha de fer és anar en contra els
usos i costums del consumidor, vostè ha de donar llibertat
d’horaris, doni llibertat al comerç perquè realment les persones
puguin anar a comprar quan i com vulguin i d’aquesta manera
donarà més competitivitat i farà que realment les vendes puguin
pujar (...) i s’adapti als costums, si és l’1 de juliol posi 1 de juliol
com pertot Espanya i estic segur que els consumidors li ho
agrairan.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps per la seva intervenció. Sr.
Vicepresident del Govern té la paraula. 
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EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President. Bé ha tornat cometre la mateixa
equivocació i per tant, jo no hi insistiré més. És a dir, ha dit un
vertader disbarat, si les vendes haguessin baixat un 50% hauria
la meitat de comerços de les Illes Balears que haurien tancat. Hi
ha una petita reducció de vendes que vostè estima en un 8%,
no sé d’on s’ho ha tret, bé és que és un any difícil, però no
només a les Illes Balears, és a dir, ja li he dit que a la península
la caiguda de vendes en el comerç ha estat molt superior i si
són tan nocives no sé perquè vostè en el seu moment va
proposar també el mateix calendari de rebaixes que tenim
actualment...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. El seu temps
està esgotat.

I.5) RGE núm. 2720/02, de l'Hble. Diputat Sr. Manuel Jaén
i Palacios, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a crítica
del Vicepresident del Govern a la darrera enquesta de
Sondymark.

Passam a la cinquena pregunta la 2720, relativa a crítica del
vicepresident del Govern a la darrera enquesta de Sondymark
que formula l’Hble. Diputat Sr. Manuel Jaén i Palacios del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, Sr. Garcias, su
colega a la derecha, su vicepresidente el Sr. Sampol declaró a la
prensa no hace mucho tiempo textual: “estoy indignado con la
encuesta cocinada por el PSOE”. De idéntica manera el PSM
como partido político criticaba la encuesta del Gobierno por ser
del PSOE y partidista. De la misma manera su secretario general
el Sr. Morro se unía a la crítica de Sampol y dice que la
encuesta es parte de la campaña de Antich.

Sr. Conseller, ¿comparte usted esa crítica que sus colegas
de Gobierno, es decir, no ya la oposición sino la oposición en
el Gobierno ha formulado sobre las encuestas de Sondymark?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén i Palacios. Sr. Conseller de
Presidència té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Primer dir que la pregunta que feia en
el text  ara l’ha ampliada, però en resum el que demana és a
veure si compartesc la crítica sobre una enquesta. Jo crec que
això no té cap sentit, no té cap sentit perquè miri, el Govern té
interès en conèixer l’opinió de la gent i per això va fer un

concurs i a través aquest concurs va ser guanyat per
Sondymark, empresa especialitzada de Balears que ha fet
diverses enquestes, l’any 2000, 2001 i 2002, a més estan a
disposició de tots vostès, ja ens agradaria a nosaltres haver
tengut en l’època que vostès governaven les enquestes, cosa
que no teníem mai. Però dir-li que aquestes enquestes són per
conèixer l’opinió de la gent i no perquè el Govern entri en debat
sobre les possibles crítiques de cada un dels grups polítics.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. Jaén
Palacios té la paraula. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. La pregunta era la que es y
se la he formulado en los términos que me parecía, no me ha
llamado a reparo el Presidente de la Cámara por eso. Sr.
Conseller, aquí está claro hay una opinión del Partido Popular,
de nuestro grupo parlamentario que criticamos que en esta
especie de adjudicación lotera que ustedes hacen el primer
premio le correspondió a Sondymark, una empresa que es todo
lo contrario de lo que usted acaba de decir. En segundo lugar,
nosotros ya indicamos dónde estaba la cocina, quién era el
cocinero y cual era el menú. Y en tercer lugar lo que lamentamos
es que cuando aquí se hacen propuestas sobre Sondymark y
las encuestas del Gobierno, el PSM en vez de decir eso se calle.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén i Palacios. Sr. Conseller de
Presidència té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Miri Sr. Jaén, els resultats de les
enquestes són els que són, no voldrà que aquest conseller de
Presidència..., l’única cosa que pot fer és damunt les opinions
de les enquestes, les que fan vostès o les que fan altres
persones és prendre nota, res més. És a dir, això és l’única cosa
que podem fer. És veritat les enquestes són enquestes i l’única
cosa que fan és servir i en aquest cas els hi serveixen també a
vostès, serveixen a tots els grups, cosa que abans no era així,
però ara és possible en aquest Govern, perquè vostès puguin
saber i valorar l’opinió de la gent.

I per acabar, dir-li que el tema de Sondymark ja va quedar
molt clar i ja ha estat prou debatut en aquesta cambra. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència.
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I.6) RGE núm. 2723/02, de l'Hble. Diputada Sra. Maria
Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a raons
de la campanya de sensibilització relativa a la cohesió social  i
cultural, desenvolupament sostenible i participació ciutadana.

Passam a la sisena pregunta la 2723, relativa a raons de la
campanya de sensibilització relativa a la cohesió social i
cultural, desenvolupament sostenible i participació ciutadana
que formula l’Hble. Diputada Sra. Maria Salom i Coll del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ens ha
sorprès moltíssim des del Grup Popular aquesta nova campanya
publicitària del Govern del Pacte d’esquerres, 546.291 euros una
campanya publicitària i quin és l’objectiu d’aquesta campanya
o quin és el títol de la campanya publicitària, 100 milions de
pessetes que no són bromes, és: “Campanya de sensibilització
relativa a cohesió social i cultural, desenvolupament sostenible
i participació ciutadana”. Ens pot explicar que és això? Quin és
l’objectiu? Què es pretén? En què consistirà? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Sr. Conseller de Presidència té
la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Primer de tot no puc entendre la seva
sorpresa de cap de les maneres, perquè vostès en teoria
treballen els pressuposts i saben les partides que hi ha dins el
pressupost i aquesta campanya està dins el pressupost dins les
partides dels programes de comunicació i informació
institucional de la Direcció General de Comunicació, els ho vull
recordar perquè ho mirin, hi ha una partida d’1 milió, no 500.000,
1.081.821 euros. Per tant, no entenc tanta sorpresa, l’única cosa
que té sorpresa és que vostès desconeixen el pressupost, o el
deixen ja en el moment..., perquè està molt determinat i molt
definit dins el propi pressupost.

En segon lloc, aquesta campanya pretén donar a conèixer
les actuacions d’aquest Govern i no des d’una manera genèrica
fent grans campanyes sinó damunt els temes que el Govern ha
estat actuant perquè, com vostès saben, és necessari que es
doni a conèixer no només la tasca que fa el Govern sinó també
que els propis ciutadans coneguin aquesta tasca i es sentin
participats dins aquesta tasca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sra. Salom té
la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Em sap molt de greu però jo no he
entès quin és l’objectiu d’aquesta campanya i crec que la
majoria de gent que està aquí no ha entès res d’allò que vostè
ha dit aquí i no crec que tots els del nostre grup siguem
beneits, però vostè s’ha explicat molt malament. Jo crec que
això és un malbaratament de publicitat del seu Govern, supòs
que ja no saben que han de fer vostès per gastar els doblers en
publicitat, supòs que això formarà part de l’operació del Sr.
Antich cara a les properes eleccions i la consellera de Benestar
Social tenia moltíssima raó quan va dir que moltes conselleries
d’aquest Govern gasten més en publicitat que allò que disposa
ella per fer polítiques de benestar social i per fer polítiques en
defensa de la dona. 

I vostè em parla de partides pressupostàries, Sr. Garcias, vol
que li digui quina quantitat dediquen al programa de protecció
i defensa dels drets dels menors? 159.000 euros, una tercera
part de la campanya de publicitat que faran vostès. Sap que
dedica aquest Govern a programes de família i unitats de
convivència? 71.000 euros. Nosaltres hem estudiat els
pressuposts, però vostès tuden, malbaraten els doblers en
campanyes inútils només per fer campanya electoral cara a les
properes eleccions. La consellera de Benestar Social té raó,
vostès des de Presidència, des del Sr. Antich, tuden els doblers
en publicitat i en bon mallorquí això es diu que estira més la
corda que es bou i en aquest cas el Pacte de progrés gasta més
en publicitat que en fets, realitzacions, inversions, ajudes per a
la gent necessitada i aquest pressupost del seu Govern
demostra que gasten molt més en publicitat que en temes de
cohesió social.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. El seu temps està esgotat. Sr. Conseller
de Presidència té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Bé la veritat és que vostè venia amb
el míting preparat i fins i tot m’ha tret xifres del dret del menor,
li ha interessat molt poc la meva resposta perquè fins i tot
desconeix les partides del pressupost perquè aquesta quantitat
estava pressuposta dins la tasca de la Direcció General de
Comunicació i per tant, hi ha un programa concret i vostès el
poden llegir i això només compleix aquest programa que està
dins la Direcció General de Comunicació. Per tant, no té més
que això.

I després dir-los, mirin en polítiques de dret del menor o en
política de la dona o tot aquest tipus de política que vostès
posen com a exemple, la veritat és que les quantitats que
posaven vostès no arribaven ni a un 1% de les quantitats que
nosaltres estam posant en aquests moments.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.7) RGE núm. 2721/02, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Flaquer
i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
del balanç de la temporada turística de l'any 2002.

Passam a la setena pregunta 2721, relativa a valoració del
balanç de la temporada turística de l’any 2002 que formula
l’Hble. Diputat Sr. Joan Flaquer i Riutort del Grup Parlamentari
Popular que té la paraula. 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
pregunta queda formula en els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Conseller de Turisme té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo crec que fer un balanç
en aquest moment és una mica precipitat, en tot cas sí podria fer
una valoració de quin comportament ha tengut la temporada. Jo
crec que és una temporada que ha vengut absolutament
marcada per un augment de l’oferta i en canvi una contenció de
la demanda i això fa que més destins turístics ens hàgim de
repartir els mateixos clients. Ve també marcada per allò que és
la ralentització del mercat alemany i ve condicionada també per
allò que és un descens dels viatgers en avió. Això fa que la
temporada l’hàgim de qualificar de canvi i que dins aquest
context  només hi hagi dos destins que realment tenguin
pujades netes i són Croàcia i Bulgària.

De totes maneres és molt precipitat fer una valoració, com
ja li he dit, les xifres del mes d’agost sembla ser que són unes
xifres similars a les de l’any passat pel que fa referència a
Balears. Pel que fa referència a un destí similar com és Canàries
sembla que està en una baixa entorn del 4%, però això és molt
precipitat perquè avui mateix es començaven a donar aquestes
xifres.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Flaquer té la
paraula. 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. He
sentit, Sr. Conseller, atribuir part d’aquests problemes
d’aquesta temporada turística a factors la majoria d’ells externs,
però he sentit poca autocrítica cap a vostè Sr. Conseller i em
permetrà que li faci jo. Fins ara hem valorat els instruments de
la seva política i els hem criticat, la seva excessiva agressivitat

contra el sector turístic, fins al punt de demonitzar-lo durant
tres anys, la creació d’imposts que han restat competitivitat del
nostre sector i una política de promoció absolutament erràtica
i desafortunada jo crec que també són causes importants de
l’actual situació. 

Però ara ja no es tracta de criticar els instruments i les eines
que vostè ha empleat durant tres anys, sinó senzillament de
començar a passar comptes, de començar a valorar els resultats
i per aquesta temporada turística jo ja començ a tenir resultats,
resultats que vostè mateix ofereix a la seva pàgina d’internet
que va presentar la setmana passada als mitjans de
comunicació i quan valoram la temporada turística de l’any
2002, la present, hem de tenir en compte que l’hem de comparar
també amb un any 2001 allà on les Illes Balears i ahir ho donava
a conèixer Sa Nostra, entitat que crec que a vostè li mereix la
màxima credibilitat, vàrem ser l’any 2001 l’única comunitat
autònoma de tot l’Estat espanyol allà on va disminuir les
nostres xifres en matèria turística. 

Bé idò ja partint d’una situació difícil com era l’any passat,
l’any 2001, jo li diré que vostè mateix publica a la seva pàgina
d’internet que el gener del 2002 hem davallat un 16%, febrer...,
tot això en relació a l’any 2001 que com ja he dit va ser dolent,
febrer hem davallat un 16%, el mes de març només un 3%
perquè era Setmana Santa, el mes d’abril no hi ha Setmana
Santa ja tornam caure un 15%, el mes de maig baixam un 11%,
el juny un 9,7% i el juliol un 8,9%, naturalment les dades
d’agost encara no les ha publicades. Jo crec que és evident que
després de tres anys i veient que l’any 2001 ja va anar
malament, vàrem ser l’única comunitat de l’Estat espanyol allà
on es varen produir baixades en les nostres xifres turístiques i
tenint en compte les dades que jo li he dit jo crec que només hi
ha una conclusió i és el seu fracàs més total i absolut en
referència a la política turística. Vostè va prometre
desestacionalitzar, no ho ha aconseguit, al contrari cada vegada
menys turistes durant els mesos d’hivern i vostè a més va
prometre menys turistes...

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Flaquer, el seu temps està esgotat. Sr. Conseller de
Turisme té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo veig que no ha
especificat allò que deia de moltes ganes de fer via, de fer via i
sumar-se al Sr. Rato, al Sr. Costa, al Sr. Gümes i crear confusió
entorn a allò que són les Illes Balears. La seva intervenció ha
estat tan mala intencionada que quan ha llegit les xifres només
ha llegit les xifres parcials perquè no són vertaderes les xifres
que vostè dóna, llegeixi bé la pàgina web, no són aquestes les
xifres.

És tan mala intencionada que quan parla de l’any 2001 està
parlant només de baixada de turistes, però no ha parlat d’allò
que diu la CAEB i Sa Nostra que són les xifres de l’aeroport, a
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més d’arribar per l’aeroport també arriben en vaixell. Sí, sí, són
les meves... d’aeroport parcial. És tan mala intencionada que
quan parla de l’any 2001 parla només de baixada de turistes,
però no diu que hi ha hagut un augment d’ingressos, s’oblida
d’aquesta petita part, durant l’any 2001 hi va haver un augment
d’ingressos. Allò que és evident i l’únic que ho diu és vostè, el
Sr. Rato, el Sr. Gümes i el Sr. Costa...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. El seu temps està
esgotat.

I.8) RGE núm. 2724/02, de l'Hble. Diputat Sr. Guillem
Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desestacionalització del turisme nàutic.

Vuitena pregunta la 2724, relativa a desestacionalització del
turisme nàutic que formula l’Hble. Diputat Sr. Guillem Camps i
Coll del Grup Parlamentari Popular que té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. A principi de setembre es presentava
un informe sobre turisme nàutic a Balears l’any 2001, com a
resultat d’aquest informe i com a propòsit fer per part de la
Conselleria de Turisme, sembla ser que va optar decididament
per potenciar organitzacions de competicions d’alt nivell i
comprometre decididament a reduir l’estacionalitat del sector
nàutic, que les Illes fossin un destí d’aquest important segment
turístic per a les nostres Illes.

Per açò li deman, com que nosaltres no ens ho acabam de
creure, si realment el conseller de Turisme creu que
desestacionalitzar l’activitat de turisme nàutic pot resultar
positiu per a les Illes Balears?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Sr. Conseller de Turisme té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, coincidesc amb una
d’aquestes conclusions de l’estudi allà on diu que s’han de fer
actuacions encaminades a desestacionalitzar l’activitat del
sector, però parla concretament d’allò que és hivernada, no
parla de res més. Jo crec que desestacionalitzar passa sobretot
per aquesta línia. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Camps té la
paraula. 

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Jo ja m’ho deia que no hi creiem per
varis motius i posaré varis exemples. Vostè no vol una

desestacionalització turística nàutica, el primer exemple és que
la Regata Comte de Barcelona vostè no la va subvencionar i ho
va fer molt encertadament el Consell Insular de Mallorca.
Tampoc no ha subvencionat la Regata Menorca VI i perquè la
consellera de turisme així li va demanar i Menorca el mes
d’octubre s’ha quedat sense la Regata Maó- Saint Tropez i
vostè mateix va votar en contra de l’ampliació del port de
Ciutadella de Menorca que propiciava amarraments i unes
infraestructures nàutiques, d’acord amb el segle XXI. 

I així tenim que dins el seu Govern la consellera de Medi
Ambient, la verda, ens diu que els usos de Ciutadella no sé
quan els aprovarà i que només vol 60 amarraments, perquè així
li ho diu el PSM, li ho diu Esquerra Unida i li ho diu els Verds de
Menorca i la consellera de Medi Ambient només té 175
peticions d’amarrament en base. Tot açò ens fa dir i reafirmar
aquí davant el ple, que vostè no vol cap desestacionalització,
no està pel turisme nàutic, a no ser que només sigui el conseller
de Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps per la seva intervenció. Sr.
Conseller de Turisme té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Diputat, m’ha fet
una sèrie de disquisicions i jo crec que vostè no ha anat al
fons, és a dir, vostè com a diputat del Partit Popular té la gran
oportunitat de si realment té interès en el turisme nàutic, té
interès en desestacionalitzar el turisme nàutic, obligui al seu
Govern de Madrid, segons l’article 8, 9 i 30 de la Llei de règim
especial, a reunir-nos per parlar de turisme nàutic. El que passa
és que a vostès els agrada fer molta demagògia, però de REB no
en vol parlar, això és el seu problema, el REB que és la injustícia
més gran que una administració ha fet cap a una altra
administració. 

Vostè se’n vagi i digui al seu partit que compleixi aquesta
llei, aquesta llei que és una ignomínia per a aquesta comunitat.
I vagi al fons de la qüestió, podem fer tota la feina que
vulguem, podem anar a reestructurar el sector, és una cosa allà
on hi estam d’acord tots perquè és necessari, és a dir, no és
respondre a la demanda de manera immediata, hem de
reestructurar, hem de fer les coses ben fetes i digui al Govern
central que vengui, es reuneixi i apliqui el REB, però vostès del
REB no en volen saber res, vostès l’única cosa que volen és
castigar Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme. 
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I.9) RGE núm. 2722/02, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Marí i
Bonet, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a opinió del
president del Govern en relació amb la construcció d'un
habitatge de devers 400 metres quadrats per part d'un
conseller del seu govern.

Passam a la novena pregunta la 2722, relativa a opinió del
President del Govern en relació a la construcció d’un habitatge
d’uns 400 metres quadrats per part d’un conseller del seu
Govern que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Marí i Bonet del
Grup Parlamentari Popular que té la paraula.

EL SR. MARÍ I BONET:

Gràcies, Sr. President. A la passada campanya electoral,
almanco els del pacte, incidien molt i insistien encara més que
si guanyaven farien un canvi d’ètica en les institucions,
implant arien un canvi d’ètica. I així, en aquest sentit, criticaven
el consell que gastés amb sous de tots els ciutadans per fer
instalAlacions com l’edifici del palau de Fires i Congressos,
poliesportius, i instal Alacions que qualificaven de
mastodòntiques i faraòniques, i a la seu del consell, que la
qualificaven de supermastodòntica i superfaraònica.

Eren allò que el Partit Popular considerava instal Alacions
dignes, per a ús i gaudi de tots els ciutadans d’Eivissa i
Formentera; era l’ètica del Partit Popular, però ara un
comandament del pacte resulta que es fa una casa que no és ni
mastodòntica ni faraònica, però tampoc no és la casita de la
pradera, és una instalAlació que té més de 400 metres, per tant
un poc ostentosa sí que ho és i per a ús i gaudi de la seva
persona. No és com el Partit Popular, que era per a ús i gaudi de
tots els ciutadans d’Eivissa i Formentera. És la diferència
d’ètica: uns per a tots i un altre és per a un. 

D’aquí ve la pregunta, Sr. President: quina opinió li mereix,
al Molt Hble. Sr. President del Govern, que quan la moratòria a
Eivissa prohibeix la construcció d’habitatges de més de 200
metres quadrats, un conseller del seu equip de govern se’n faci
una de més de 400 metres? Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí Bonet. Sr. Conseller d’Interior, té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Gràcies, Sr. President. He de dir que agraesc que es realitzi
aquesta pregunta, perquè a més crec que servirà per aclarir
alguna qüestió. En primer lloc jo crec que el canvi del sentit ètic
és diferent. Avui ja no parlam de consellers que tenen cases
ilAlegals, sinó que parlam d’una altra qüestió, d’un parer. He de
dir, per tant, que tots els comentaris que han sortit parlen
exactament del reconeixement públic de la legalitat escrupolosa
d’un habitatge de tipus particular meu. Per tant no té res a
veure amb els tipus de polítiques del pacte; únicament és una
pregunta respecte a una cosa que consider lícita demanar, que
és qualsevol bé immoble o qualsevol propietat que tengui un

càrrec públic, per tant comparesc amb orgull aquí a respondre
davant aquesta pregunta.

Però el que s’ha de fer és parlar d’il Alegalitats o
d’ilAlegalitats. Però l’altra pregunta que li realitzaria és i podria
ser..., és a dir, vostès diuen que aquest habitatge amb un avanç
o amb un PTI no es pot construir. Jo supòs que vostès han dat
fe a un mitjà de comunicació i no han fet cap comprovació a fi
de poder fer aquí afirmacions que són falses. En primer lloc s’ha
de dir que l’habitatge d’en Josep Maria Costa té 285 metres
quadrats d’habitatge, i per tant aquesta afirmació constant i
reiterada que vostès han fet és falsa. Una altra qüestió és -i per
això crec que seria bo que anassin prenent nota i, si ho
consideren, facin les rectificacions que els correspon; per si no
ho entén li reiteraré que el meu habitatge a nivell d’habitatge
unifamiliar té 285 metres- i una altra qüestió és la superfície que
hi hagi de terrasses o qüestions així que... 

(Remor de veus)

No, no..., i per tant vostè diu que segons la normativa
territorial no es pot construir. Crec que com a conseller del
Consell Insular d’Eivissa i Formentera el que li tocaria és mirar
l’avanç del PTI, que em fa la impressió que vostè no se l’ha
mirat, i podrà comprovar que realment aquest habitatge o els
paràmetres que hi ha són totalment possibles amb el PTI que va
presentar el consell insular, però crec que és un debat de
consell insular i únicament el que ha posat de manifest és que
vostè no en té massa coneixement.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Sr. Marí Bonet, em
sap greu, però amb un segon no crec que pugui vostè explicar
moltes coses. Per tant, no li donaré la paraula i tampoc al
conseller. 

(Remor de veus)

Sr. Marí Bonet, ha utilitzat tot el temps en la seva exposició.
Per tant no hi ha possibilitat...

I.10) RGE núm. 2728/02, de l'Hble. Diputat Sr. Salvador
Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a esforç per adquirir un habitatge.

I.11) RGE núm. 2707/02, de l'Hble. Diputat Sr. Joan
Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
posada en funcionament dels nous centres IES Sant Agustí i
CP s'Olivera.

La pregunta número 10 està retirada pel seu proponent, i la
pregunta número 11, 2707, és relativa a posada en funcionament
dels nous centres de l’IES de Sant Agustí i el colAlegi públic de
S’Olivera, que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Buades i Beltran,
del Grup Parlamentari Mixt, que no és present... Ah, sí!, perdó.
Perdó, Sr. Buades, té la paraula.
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EL SR. BUADES I BELTRAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta és una pregunta
sobre planificació de centres educatius a les illes d’Eivissa i
Formentera. Com sap el conseller acabarem la legislatura com
l’hem començada però pitjor, és a dir, cap centre nou fet en
matèria de secundària. Els mateixos instituts que faltaven l’any
93 resten per fer a Sant Llorenç i Sant Agustí; sembla que Sant
Agustí s’obrirà el gener amb poquíssims alumnes, amb menys
de cent alumnes. El colAlegi de S’Olivera s’ajorna un any més i
les previsions d’inversió que hi ha en aquest sentit són tirant
a zero. 

Això passa en un context  com són les Pitiüses on la
matrícula oficial els darrers quatre anys ha crescut un 12%.
L’any passat vàrem tenir 589 alumnes fora matrícula; enguany
ja en duim 245 en ple estiu fora matrícula, que és el 37% de
Balears, i això equival al fet que només amb aquests nous
alumnes no matriculats ja falten 10 aules amb 25 alumnes, com
han denunciat Comissions Obreres i el STEI. Està content amb
la política de planificació de la seva conselleria en matèria
educativa a les Pitiüses? No hi ha enlloc on hagi crescut tant la
població escolar com aquesta i enlloc on s’hagi invertit des de
zero, tan poc com veim ara. Ens agradaria que comentàs això
perquè hi haurà aules enguany de 40 alumnes a Eivissa i
Formentera, com no es veia des de temps immemorials. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Bé, jo el que lament, Sr. Buades, i el que em produeix un
gran descontentament, és la mala política de comunicació que
fa la Conselleria d’Educació i Cultura, perquè veig que vostè no
està informat absolutament de res. En aquests moments a
Eivissa, com sap vostè, s’estan construint dos centres: s’està
construint el centre de Sant Agustí que estarà acabat el mes de
desembre; s’està construint el centre de Sant Llorenç; es va
construir amb aquesta administració el centre de Sa Colomina,
que hi havia el projecte arquitectònic, tan sols, de l’anterior
legislatura. 

A la seva pregunta hi ha un afegitó molt particular, que és
“una vegada més”. No sé a què es refereix aquest “una vegada
més”. Mai no hi havia hagut la possibilitat ni la previsió que
aquest curs estiguessin en funcionament aquests dos centres,
o més ben dit, S’Olivera. Sant Agustí està en funcionament;
vostè hauria de saber que Sant Agustí en aquest moment té
exactament quatre grups de segon i tres de primer, exactament
uns 160 alumnes que ja són de l’institut de Sant Agustí, que el
mes de desembre, que el mes de desembre, passaran al nou
edifici; hi ha un claustre de professors, un equip directiu que en
aquest moments estan ubicats a S’Urgell i en Es Vedrà; per tant
Sant Agustí com a institut ja existeix.

El tema de S’Olivera és un tema desafortunat del qual la
responsabilitat de l’administració educativa deu ser relativa. És
un centre que es fa tota la tramitació que s’ha de fer, es
convoca la mesa de contractació i no s’hi presenta
absolutament ningú; a partir d’aleshores, que és mes d’abril de
l’any 2002, per procediment negociat s’intenta trobar una
empresa, una empresa amb una proposta de pressupost
exactament de 480 milions de pessetes, que són ni més ni
manco que 40 més del preu pel qual es va treure a concurs
públic, i li he de comentar una cosa: aquest centre de S’Olivera,
de dues línies i que en aquests moments estam cercant una
empresa que vulgui construir per 480 milions de pessetes, quan
a Ciutadella de Menorca un centre de dues línies, també, resulta
que amb una baixa ha costat la contractació 353 milions de
pessetes, o sigui 130 milions de pessetes més del que costarà
el centre de Ciutadella.

Per tant lamentablement, Sr. Buades, em pensava que vostè
com a ensenyant i com a polític era més rigorós. Veig que ha
començat la campanya electoral d’una manera desbocada, com
va mostrar a la taula..., a la roda de premsa... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació. El seu temps està
esgotat. 

(Remor de veus)

Tots tornam avui a escolar. Jo no veia el Sr. Buades i vostè
no veia l’aparell. Sr. Buades, té la paraula. 

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sí, crec que és evident que és el conseller, que està exaltat.
Jo visc al municipi de Sant Josep i l’institut de Sant Agustí,
com sap un regidor de l’oposició i membre aquí de la majoria
progressista, no està obert, i la previsió és que menys de 100
alumnes, com he dit jo, puguin anar al gener en aquell institut,
si és que s’obre el mes de gener.

Segona cosa. El Sr. Crespí era director provincial d’Educació
l’any 93 i deia que era imprescindible i urgent, l’any 93, fer tres
instituts a Eivissa: Sant Llorenç, un a Vila i aquest altre que
estam parlant de Sant Agustí. Encara n’estam esperant dos. En
el de Sant Llorenç s’ha començat l’asfaltat dels accessos i res
més. Però ja li dic, el rècord de creixement demogràfic escolar
està a les Pitiüses, el rècord d’alumnat immigrant està a les
Pitiüses. L’avanç de PTI que permet aquests preus especulatius
que ha votat el seu partit, per cert, permet aquests creixements
sense preveure per a res que hi hagi places escolars en
condicions, i llavors és normal que determinades líders
progressistes d’aquesta terra comencin a parlar d’immigració,
perquè clar, això és el final de canonada: si ningú no planifica
ens trobam això, i això és un greu problema. Jo crec que la
política de planificació educativa a les Pitiüses -i si no em remet
als fets i podem anar a passejar qualsevol dia a Sant Agustí o
a Sant Llorenç- ens dóna la raó. 

Jesús i Puig d’en Valls necessiten centres, devora... 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades. El seu temps està esgotat, i
aquesta pregunta està també substanciada.

I.12) RGE núm. 2725/02, de l'Hble. Diputat Sr. Manuel
Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
concessió de comissió de serveis a funcionaris d'altres
comunitats autònomes per part del conseller d'Educació i
Cultura.

Per tant passam a la pregunta número 12, 2725, relativa a
concessió de comissions de serveis a funcionaris d’altres
comunitats autònomes per part del conseller d’Educació i
Cultura, que formula l’Hble. Diputat Sr. Manuel Jaén Palacios,
del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller d’Educación
y Cultura, ¿quiere usted decirme por qué se conceden
comisiones de servicio, cuya política hemos cuestionado aquí
en más de una ocasión a este particular, por qué se conceden
comisiones de servicio -repito- a funcionarios de otras
comunidades incumpliendo la normativa que regula esas
comisiones de servicio?

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén Palacios. Sr. Conseller d’Educació,
té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. 3.300 milions de pessetes ja s’han
compromès a Eivissa en inversions, i les ratios no sobrepassen
els 25 alumnes ni a infantil, ni a primària, ni a ESO. Tenc les
dades bones jo, Sr. Buades, no vostè. 

(Remor de veus)

Respecte al tema... Respecte al tema... No, no, ja està bé! 

Respecte al tema de les comissions de servei he de dir dues
coses al Sr. Jaén. No s’ha incomplert cap tipus ni un de
regulació perquè la regulació que existeix afecta els funcionaris
docents de les Illes Balears, i simplement fa referència a les
comissions de serveis internes dins les Illes Balears. Vostè ara
em dirà alguna cosa més i jo la completaré. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació. Sr. Jaén Palacios,
té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muy bien. Voy a contestar al conseller de Presidencia, que
me olvidé dos cosas en la pregunta que hice hace..., en la
pregunta número 5, ¿eh? Agradecerle al Sr. Conseller de
Presidencia su claridad y la precisión con que siempre nos
ilustra... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén Palacios, ara és hora de contestar al conseller
d’Educació, no hora de contestar al conseller de Presidència.

(Rialles) 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Me había olvidado una cosa y quería agradecerle esa
claridad y esa precisión con que siempre el Sr. Garcias nos
ilustra con su amable verbo.

Sr. Conseller de Educación y Cultura, ahora paso a
contestarle a usted, ya que está norma empieza a ser habitual
aquí, en este parlamento. Sr. Conseller, no lleva usted razón.
Usted está aplicando a funcionarios con carácter de
provisionalidad, que son funcionarios que no son definitivos
en este destino, una política de manga ancha que niega a
funcionarios de aquí. Y le diré más: usted está concediendo
comisiones de servicio, las ha concedido ya, este año,
incumpliendo la normativa porque usted traslada, por ejemplo,
a personas dentro de Palma de Mallorca de un centro a otro
incumpliendo el artículo..., 7.2.2, que dice que la distancia ha de
ser superior a 50 quilómetros, entre otras cosas, exige otros
requisitos. Por tanto, Sr. Conseller, comprendemos que usted
haga una política de comisiones de servicio barriendo para
casa, pero como bien sabe discrepamos por esa política que
usted lleva a término, y no me diga que no porque es cierto.

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén Palacios. Sr. Conseller d’Educació
i Cultura, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Jaén, aquest cas concret que
em planteja supòs que el director general de Personal ara ja
intenta descobrir-lo. Nosaltres havíem cregut que la seva
pregunta feia referència a l’acceptació de comissions de serveis
de funcionaris docents procedents d’altres comunitats
autònomes. Em pensava que era per aquí, que anava la seva
pregunta, i sobre aquesta qüestió no existeix regulació,
efectivament, però existeix un pacte tàcit, de sempre, entre
comunitats autònomes de, per raons humanitàries, concedir
comissions de servei, i li he de dir que per exemple el curs 2001-
2002 les Illes Balears en va concedir 32, que varen ser
funcionaris de Balears que varen poder sortir cap a l’exterior, i
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en va rebre... No, al revés, en vàrem rebre 32 i en vàrem concedir
35.

Què passa amb això? Gent que ha tret les oposicions a altres
comunitats autònomes que no té possibilitats de concurs de
trasllat aquí perquè resulta que no està creada la seva
especialitat o no surt a concurs públic, qüestions
d’agrupaments familiars...; totes les comunitats autònomes fan
aquests intercanvis de comissions de servei. Duren un any, són
puntuals i pretenen resoldre -repetesc- problemàtiques
humanitàries en un sentit ampli. Per exemple hi ha una
professora de Balears que té la plaça de grec de secundària a
una comunitat autònoma fora de Balears, i se li ha concedit
perquè aquí no hi ha plaça d’aquest tipus perquè hi pugui
concursar. Això -repetesc- no té regulació, és una llei no escrita
que totes les comunitats autònomes practiquen i que, la veritat,
no hi veim cap tipus ni un d’inconvenient pervers, sinó més
aviat resolem una problemàtica personal a uns docents... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació; el seu torn està
esgotat. 

II. Moció RGE núm. 2340/02, presentada pel Grup
Parlamentari  Popular, relativa a desenvolupament de les
polítiques del Govern de les Illes Balears en referència a la
Unió Europea.

I amb la seva intervenció, Sr. Conseller d’Educació, ha
acabat el torn de preguntes i passaríem al següent punt de
l’ordre de dia, que és la moció 2340, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament de les
polítiques del Govern de les Illes Balears en referència a la Unió
Europea, moció aquesta derivada del debat de la interpelAlació
1386. Per defensar la moció té la paraula la diputada Sra.
Francesca Bennàssar per un temps de 10 minuts.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
aquesta moció relativa al desenvolupament de les polítiques del
Govern de les Illes Balears en referència a la Unió Europea no
tenc temps de parlar en profunditat dels problemes de la
insularitat, ni de la Direcció General de Relacions Exteriors i de
la Mediterrània, ni del que fa..., millor dit, no fa la Delegació del
Govern a BrusselAles. Tampoc no podré parlar de la Comissió
sobre els efectes regionals i insulars de les polítiques de la
Unió Europea a les Illes Balears perquè hi haurà altres ocasions
i altres oportunitats per fer-ho.

Avui, amb aquesta moció, volem demanar al Govern el seu
esforç i la seva contribució a desenvolupar un sentiment de
pertinença al projecte de construcció de la Unió Europea, una
Europa formada avui per 15 països i que aviat es veurà ampliada
a 25 o a 27.

Després d’assistir a actes organitzats per vostès durant
l’any 2002 he tractat de recollir suggeriments importants fets
pels diferents ponents convidats pel seu govern. Per això les

tres primeres propostes afecten l’educació i ajudaran els
nostres joves a conèixer millor l’espai comú europeu i a afrontar
els reptes del futur. Existeix, com tots vostès saben, un gran
dèficit de coneixements tant històrics com geogràfics i
sociològics dels països que conformen la Unió Europea actual
i la Unió Europea futura de l’ampliació. La campanya de l’euro
ha acabat i jo crec que ha estat un èxit, i ara s’ha de començar
una altra feina dins l’educació i dins la gestió d’altres polítiques
europees. Per això al primer punt demanam al Govern que
introdueixi la dimensió de la construcció europea dins el
projecte educatiu. És un tema que està pendent, és un tema que
podrà conduir poc a poc a tenir, probablement, una opció de
batxillerat europeu per als joves que vulguin continuar o
vulguin fer estudis dins universitats europees. 

En el segon punt demanam al Govern desenvolupar, en
colAlaboració amb el Centre Balears Europa, una xarxa de racons
de la Unió Europea. Aquesta és una idea del Patronat català per
a Europa, que l’ha feta a Catalunya promoguda pel seu
president, el Sr. Carles Gasòliba, i que ha tengut molt d’èxit i
que fa arribar als llocs més llunyans de la capital tota la
informació, que ja sé que també està feta amb les noves
tecnologies, també, però que té tota una documentació
important que convendria que arribàs a les biblioteques
públiques.

En el tercer punt demanam que s’organitzi, a més del dia
d’Europa, que ja té una tradició que es va començar amb l’altre
govern i aquest govern l’ha continuada, una setmana d’Europa
perquè això permetria aprofundir una mica més en els diversos
països i a la vegada es podria aprofitar per a una setmana
d’integració de les diferents cultures dels estudiants que estan
presents a les nostres escoles, als nostres instituts. És un
moment, seria una ocasió, una oportunitat. Europa ens uneix a
tots i seria una oportunitat per poder aprofundir en aquests
principis.

En el quart punt demanam al Govern que sigui més actiu en
l’intergrup de les illes dins el Comitè de les Regions. A mi em
consta que el proper dia 9 d’octubre es reunirà l’intergrup de
les illes en el Parlament Europeu amb la comissió d’illes de la
CRPM i que coincideix també amb una reunió del Comitè de les
Regions. Jo deman al Govern com és possible que no hagi
aprofitat aquesta trobada per promoure una reunió conjunta i
revitalitzar el debat sobre la insularitat. Potser ho han fet i
nosaltres no ho sabem, però bé, ja ens ho contaran.

En el cinquè punt es recull una proposta de representants
dels consells insulars que varen passar per la comissió
d’assumptes europeus i ens varen dir que tenien aquesta
mancança. És la manca de tècnics formats en el
desenvolupament de projectes europeus, que són difícils, que
no són projectes bons de fer per a una persona que no tengui
aquesta preparació, i demanam al Govern que doni aquesta
formació, que doni aquest suport a les altres institucions
perquè també puguin participar en la presentació de projectes.
Jo crec que el Centre Balears Europa, que ja té uns anys de
vida, que ja té una certa experiència, està més que capacitat per
poder donar aquest suport i per poder impartir aquesta
informació.
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En el punt sis demanam al Govern que redinamitzi l’activitat
de la Fundació IBIT. Vostès saben -i això també està dit per un
expert, concretament de Catalunya, que va venir a la comissió
d’assumptes europeus- que el futur de la participació de les
regions dins els projectes de la Unió Europea passa per la
innovació. És important aquesta fundació, existeix, no sabem
quina activitat té ni el que ha fet aquests tres anys, però crec
que seria important que reprenguessin la innovació
tecnològica. El govern del Partit Popular havia fet uns projectes
molt importants, molt ben donats econòmicament sobre
innovació tecnològica i turisme, i tot això crec que ha quedat
mig mort, o dorm, no sabem què fa aquesta fundació.

I al darrer punt, que és només una part del que fa referència
a la gestió dels fons comunitaris, demanam al Govern que vetlli
perquè els fons per a la formació i l’ocupació es destinin a les
entitats locals de forma igualitària i equilibrada, i tenint en
compte la població d’aturats de cada municipi. En aquest punt
sabem que hi ha hagut durant l’any passat un repartiment
sectari, hi ha hagut municipis que no han rebut
proporcionalment el que els correspon, i creim que aquest
repartiment desequilibrat no es correspon amb el reglament dels
fons estructurals; o sigui, el reglament diu que els municipis,
que les institucions locals tenen el tractament més directe amb
el ciutadà i per això tenen el dret a poder administrar part
d’aquests fons, i ens consta que concretament Calvià ha estat
més beneficiat que Palma, i el Consell Insular de Menorca també
més beneficiat que Palma. Palma té pràcticament el 50% de la
població de les Illes Balears i creim que això és una actitud que
no és equilibrada, que no és justa, ens pareix sectària i ens
pareix a més que es correspon una mica amb aquesta dispersió
que hi ha en la gestió dels fons de la Unió Europea, que per
motius del contracte que han fet els diferents membres del
pacte, aquesta dispersió ha significat que uns determinats
partits polítics són els que administren uns determinats fons i
que afavoreixen uns determinats ciutadans i desfavoreixen i
deixen fora de la cobertura uns altres ciutadans que no
pertanyen a aquestes formacions polítiques. Jo demanaria al
Govern una protecció dels drets dels ciutadans, un equilibri en
el repartiment d’aquests fons en el futur perquè és massa
evident que el repartiment s’ha fet amb tota la intenció de
perjudicar a uns certs municipis.

Jo, senyors del Govern, els demanaria que actuïn amb més
equitat i amb més dinamisme, perquè si no el que el feim és anar
no cap endavant sinó cap enrere. Per això crec que aquestes
propostes que els feim totes són assumibles, cap d’elles no
significa..., llevat potser de poder fer aquesta xarxa de racons de
la Unió Europea, potser significaria una petita inversió,
revitalitzar la Fundació IBIT significaria potser prendre contacte
amb empreses privades perquè participin en l’elaboració de
projectes innovadors, però de totes maneres cap d’aquestes
propostes no significa un esforç pressupostari, sinó que el que
realment mostrarà és la seva voluntat de poder avançar dins els
projecte de construcció europea i fer que aquestes illes
continuïn essent capdavanteres en la seva presència dins la
Unió Europea.

Moltes gràcies, Sr. President. 

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Bennàssar. ¿Para fijación de
posiciones de los grupos parlamentarios? Por Izquierda Unida
y Ecologista tiene la palabra el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument per fixar
posició en relació a aquesta moció que ens presenta la Sra.
Bennàssar en nom del Grup Parlamentari Popular.

Dels set punts que es presenten aquí, tots ells són punts
que sonen bé, que són ben intencionats, que moltes vegades
es comparteixen, però jo crec que hi ha una qüestió que és
estratègia del Grup Parlamentari Popular de negar
sistemàticament al Govern de les Illes Balears, al govern del
pacte, que s’estiguin fent coses; donen per fet sistemàticament
que les coses no s’estan fent i que per tant ha de sortir
endavant a base de propostes del Grup Parlamentari Popular. 

Bé, un dels motius que ens du a fixar posició en contra
d’aquesta moció tal com ve redactada és que, dels sis punts
primers, podem dir que tots ells són qüestions en les quals el
Govern està treballant i, en alguns casos, s’ha avançat més del
que proposa fins i tot el Grup Parlamentari Popular. Per tant,
consideram que és una moció bastant inútil en aquest sentit
perquè no inclou qüestions noves, sinó que fa un repàs de
polítiques europees que, ja dic, en totes elles es fan coses per
part del Govern i en algunes s’ha anat més endavant.

I pel que fa al punt setè, dir-ne alguna cosa perquè s’ha fet
una afirmació aquí que és absolutament falsa i absolutament
injusta. La Sra. Bennàssar diu que el repartiment dels fons
socials europeus pel que fa a formació és absolutament sectari
i que es discriminen ajuntaments com el de Palma en concret,
que està governat pel Partit Popular. Això és absolutament fals
i a més respon a una confusió, a una mescla de conceptes
diferents. Una qüestió és els fons que maneja directament
l’Ajuntament de Palma, que són els que ha reclamat, ni més ni
menys, si l’Ajuntament de Palma no en vol reclamar més serà el
seu problema, i l’altra són els fons que es destinen per a
actuacions dins el municipi de Palma que, efectivament, estan
al voltant del 50% a través de múltiples operadors, agents
socials i d’altres. Els fons que es destinen, ja dic, al municipi de
Palma estan al voltant del 50% i per tant és completament fals,
i el que no es pot dir és que l’ajuntament només en gestiona
aquests. No, parlin amb el seu batle, parlin amb el seu
ajuntament a veure per què no en reclama més, per què no en
vol gestionar més directament, perquè la distribució és correcta
i equitativa.

I també resoldre un altre error conceptual: aquests fons no
van exclusivament als aturats; per tant tampoc no seria bona la
comparació entre nombre d’aturats d’un municipi i l’altre, no
seria bona perquè no són objecte exclusiu els aturats. Però en
qualsevol cas la veritat és que sembla que ve campanya
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electoral municipal i es tracta de parlar de la discriminació de
l’Ajuntament de Palma, però ni en aquest cas està discriminat
perquè l’ajuntament no ha demanat per gestionar més fons ni
està discriminat, per exemple, si no es poden fer més habitatges
socials, perquè és que no aporta terrenys o no aporta terrenys
tampoc per construir centres escolars. Per tant, facin-s’ho mirar
i procurin que sigui l’ajuntament del seu partit qui actuï i que
no parli de discriminacions que mai no s’han produït.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ramón. Por el Grupo Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, tiene la palabra el Sr. Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Tampoc no compartim l’opinió del Partit Popular pel
que fa a les polítiques referides a la Unió Europea, a les
polítiques que du el Govern de les Illes Balears referides a la
Unió Europea, i no ho compartim perquè la seva proposta dóna
per fet que en aquests moments no es fa res, quan nosaltres
entenem que, des de diferents conselleries d’aquest Govern,
s’està actuant en el que és la dimensió europea de la nostra
comunitat a Europa.

En el primer punt de la seva moció, on parla d’introduir la
dimensió europea en els projectes educatius dels joves a les
Illes Balears, i no té en compte el que posa als projectes
educatius de les Illes i que hi ha diferents decrets que ho
regulen i gairebé a tots ells es contempla que el tema de la Unió
Europea ha d’estar present tant a les àrees d’educació infantil,
d’educació primària, com d’educació secundària obligatòria,
com un contingut transversal que ha d’estar present a les aules.
Així mateix, el decret que estableix el currículum d’educació
primària, el Govern balear planteja una educació de qualitat,
amb intenció d’assolir un sistema educatiu per a tots els
ciutadans i ciutadanes, integrador, arrelat en el medi de
prevenció i de compensació de desigualtats, coherent amb la
nostra realitat cultural i lingüística i amb voluntat d’inserció a
la Unió Europea. 

Aquest currículum també s’estableix a l’educació
secundària obligatòria, però, així mateix, des de la Conselleria
d’Educació es facilita la participació dels joves i del professorat
en el coneixement de la realitat europea a través dels diferents
programes que la Unió té, ja sigui de beques del Consell
d’Europa per a aquells directius i professors en exercici, places
a l’exterior, intercanvis lloc a lloc per a professors de
secundària, beques per a auxiliars de conversa. Es participa,
com vostè sap, en el programa Socrates Comenius I, Comenius
II i al programa que promou l’educació d’adults i la cooperació
entre centres d’adults.

Per altra banda, pel que fa a la setmana que vostè vol
establir del Dia d’Europa, dir-li que quan en els centres docents
se celebra el Dia d’Europa no és que se celebri una festa
únicament aquell dia, sinó que hi ha hagut una preparació, hi ha

hagut una feina que es fa dins les aules que gairebé o ben
segur que és possible que duri més que una setmana. Per tant,
se celebra el Dia d’Europa aquell dia, i vostè diu és que no
només ha de ser un dia; és que no és un dia, sinó que hi ha una
feina preparativa dins cada una de les aules de coneixement que
dura més d’una setmana.

Pel que fa al punt número 4, de l’intergrup d’illes dins el
Comitè de les Regions, val a dir que aquest just fa dos anys
que es va constituir i que una de les primeres coses que va fer
va ser el que vostè demana a la moció, que era de solAlicitar un
estudi o un informe sobre les regions insulars de la Unió
Europea. Jo li he de dir que aquest informe està demanat; que
el comissari de política regional l’ha encarregat, es va publicar
la licitació i hi va haver una empresa que ho va treure i està
previst que dins el mes de gener del 2003 es presenti.

Pel que fa als fons de formació, pens que el representant
d’Esquerra Unida ja li ha contestat i per tant no hi entraré. I en
definitiva, no donarem suport a la seva moció.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Gomila. Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que si en aquesta cambra hi
ha una persona que reuneix les condicions per estar ben
informada en assumptes europeus és la Sra. Bennàssar. Per
tant, a un li sorprèn que desconegui tants d’aspectes que fan
relació a tots els temes que hi ha inclosos en aquesta
proposició, en aquesta moció; jo crec que, excepte el punt final,
el punt número 7, tots els altres, en principi, haurien de tenir, o
tenen, jo els vull atribuir una bona intenció, però
dissortadament demostren una falta d’informació que a un li
costa admetre-la a una persona que, com ella, ha estat diputada
en el Parlament europeu i per tant se suposa que disposa de
connexions, d’informació, d’elements que li permetin conèixer
tot això.

Bé, passant, fent una repassada, que alguns dels
intervinents anteriors ja han tocat, però que jo no voldria
tampoc oblidar, bé, jo crec que els tres primers punts tenen
relació fonamentalment amb el sistema educatiu i cultura. El
punt número 2 es referiria a altres instruments que no són
exactament les escoles, però el punt 1 i 3 així ho són.

Bé, des de l’adhesió d’Espanya a la Comunitat Europea, a
la Unió Europea, jo crec que han anat creixent els instruments
que els diferents nivells administratius han posat en marxa,
precisament per aquesta cosa d’introduir dins els nostres
estudiants la dimensió europea. Alguns han estat descrits per
algun intervinent, jo no ho faré; jo el que sí recordaré és que en
aquesta comunitat, que vostès també han tengut
responsabilitats educatives, per tant, hauria de saber que ja es
feien, que vostès també les feien, vull dir que s’han introduït en
els centres escolars activitats, sobretot per als alumnes, que
permetin conèixer això.
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Mirin, feia pocs mesos que Espanya havia entrat a la Unió
Europea quan a una escola d’aquesta comunitat, que disposava
d’alumnes de tots i cadascun dels països signants, per tant de
l’Europa completa, ja es va fer un acte bastant important, me
referesc a l’escola de Ca’n Picafort, amb tots aquests alumnes,
que cadascun va llegir un document en la seva pròpia llengua
materna. Jo crec que a partir d’aquell moment, tots els que hem
tengut responsabilitat educativa hem treballat en això. I bé que
en el principi podia ser d’una manera una mica espontània i
voluntària, doncs és cert, i el diputat que ha intervingut abans
de jo n’ha fet una bona relació, que des de la pròpia Unió
Europea, des de la Conferència de Ministres d’Educació amb el
programa Arion i els diferents programes que el Ministeri
d’Educació, quan era responsabilitat del Partit Socialista, o ara
que ho és de vostès, han posat en marxa. Per tant, jo crec que
és una cosa que està prou coberta i prou cobert també està el
contingut que han de tenir, com a element transversal, com a
altres elements transversals que tenen els programes educatius
dins el nostre currículum escolar.

Jo crec que una altra cosa seria l’eficiència d’aquestes
coses, però evidentment la pertinença a una institució
supranacional no és un sentiment que se generi fàcilment, això
se generarà amb l’exercici polític dels ciutadans quan en
aquesta Europa nostra doncs tenguem una Constitució,
tenguem una Carta de Dret, etc., i realment aquestes decisions
afectin molt la nostra vida quotidiana. Encara, i això vostè
coneixerà tots els informes que han parlat de la governança,
s’ha d’arribar a la proximitat als ciutadans i això s’ha de fer per
les vies ordinàries, per la via d’acostar les decisions a través de
les institucions properes. I se’s d’Europa en tant que se’s
d’una regió europea i, per tant, per exemple, no seria dolent,
com a fet que els ciutadans entenguessin això, que
representants de les comunitats autònomes formassin part, com
a un més, d’aquestes delegacions que actuen davant la
Conferència de Ministres de la Unió, per exemple. I malgrat això,
vostès s’hi han oposat sempre radicalment al Congrés dels
Diputats. Per tant, jo crec que aquest tema està absolutament
cobert.

Quant a l’intergrup, doncs vostè hauria de conèixer
l’existència de l’elaboració d’aquest informe, no només
d’aquest, sinó d’un altre que tracta de determinar quins seran
els efectes de l’ampliació europea damunt la política europea
damunt les Illes. Per tant, aquest intergrup, que és de recent
constitució, i que vostès hi han de tenir, per tant, gent a dins,
doncs jo crec que fa una feina que és la que vostè més o manco
demana, o almenys una de les feines que fa és la que vostè
demana, però també en fa d’altres. Per tant, donar suport a
aquestes coses, doncs jo crec que és totalment gratuït i no
necessari.

Desconeixement dels consells insulars i dels municipis,
doncs jo crec que hi ha prou informació a través del Centre
Balears a Europa, que hi té gent destinada específicament a
realitzar aquesta informació; i jo crec que acusar d’ignorants les
nostres institucions jo crec que és una mica gratuït, jo crec que
estan prou informats de les possibilitats d’accedir a fons
europeus, dels diferents programes que existeixen. I per tant,
tampoc no creim que sigui necessari aquí qualque altra activitat,

ja que l’element que vostè introdueix per demostrar que és
necessari doncs no és cert, no existeix la informació que vostè
demana.

I en relació, ja finalment, al punt, bé, per cert, també hi ha un
altre dèficit en relació als temes de l’IBIT, cosa que tampoc no
és certa; existeix una acció bastant contundent en aquest sentit
de relació informativa de transferència d’informació entre la
comunitat autònoma i les institucions europees al respecte. I el
darrer punt jo crec que ja aquí vostè introdueix una certa dosi
de mala fe, la mateixa exactament i per a no descriure-la gaire
que amb el tema de les ajudes del temporal. És a dir, vostès
tenen una institució que no demana i llavors diu que no se li
dóna; home, el primer, per rebre, és demanar. Recorda vostè allò
que deia, que diu la Santa Mare Església, no? Demanau i se vos
donarà, si no demanau, doncs no se vos dóna. I en segon lloc,
encara que un ajuntament no demani, hi ha obligació de fer
activitat formativa i són diversos els agents formatius que la
fan; perquè vostè, a la intervenció que ha dut avui aquí li
hauríem d’afegir la roda de premsa que va fer fa una sèrie de
dies. I per tant, desinformar els ciutadans, fer creure als
ciutadans que està més perseguit del que realment hi està jo
crec que no és bo. Les accions formatives tenen diferents
agents per dur-les a terme, poden ser els sindicats, poden ser
les empreses, que, per cert, no reben aquelles quantitats
desorbitades que vostè deia a la roda de premsa, i els
ajuntaments en són un altre. Vostè podria exigir que el conjunt
d’activitats formatives tengui a veure amb els aturats d’un
municipi? Bé, jo ho acceptaria, perquè la gent hagi de ser a
l’ajuntament necessàriament, no veig per què; i si l’ajuntament
no té disponibilitat de fer-ho, vol dir que no ho ha de fer ningú?
Per tant, el que s’ha de mirar és que el conjunt d’actuacions, i
el conjunt d’actuacions damunt un determinat territori, doncs,
tenguin a veure, lògicament, amb les necessitats formatives no
només dels aturats d’aquella zona.

Per tant, en això hi podríem haver estat d’acord, però no és
aquesta la seva proposició i per tant jo ja li anunciï que el
nostre grup votarà en contra del conjunt de la moció que
vostès han presentat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Crespí. Por contradicciones, durante cinco
minutos, tiene la palabra la Sra. Bennàssar.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. Bé, m’imaginava més o manco quines
serien les seves respostes, però concretant una mica més diria
a Esquerra Unida, jo li demanaria que ens digués amb què han
avançat més del que ens imaginam? Perquè, clar, jo el que recull
és l’opinió del carrer, amb què han avançat en temes d’educació
més del que ens imaginam? O sigui, jo, les preguntes que he fet
a les persones que he fet, hi ha una indolència, una actitud que
realment, a més, també li diré una cosa, persones, aquí hi ha
moltes persones del món educatiu i saben que la dinamització
és imprescindible, és un element imprescindible perquè funcioni
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un sistema educatiu; o sigui que demanar que es dinamitzi la
dimensió europea dins l’educació no és demanar cap doll. Això
per començar. I que vostès me diguin que fan molt més del que
ens imaginam, jo els agrairia que ens diguessin exactament què
és el que fan.

D’altra banda, li diria que, per a no començar aquí una
batalla de xifres, que podem tornar a repetir les que vaig donar
l’altre dia a la roda de premsa, que realment hi ha hagut una
distribució sectària dels fons dins el Pla Enllaç; que hi és i que
els ciutadans ho saben i que vostès en són ben conscients. El
mateix que hi ha una distribució sectària d’altres fons que estan
distribuïts i controlats per altres grups, per altres formacions
polítiques. Jo no sé realment si els fons els controlassin el
mateix grup polític que presideix el Govern si farien exactament
el mateix; és un dubte que tenim dins el Grup Parlamentari
Popular, perquè el que sí constatam és que hi ha una
politització dels fons de la Unió Europea molt forta i que afecta
i perjudica els ciutadans, i això és així.

Que el nombre d’aturats de la ciutat de Palma és molt
superior al nombre d’aturats de Calvià o de Menorca o
d’Eivissa això també és vera, i que la distribució no és
equitativa això també és vera. Que han donat més doblers a
Calvià que no han donat a Palma està claríssim, no vull dir
quantitats exactes perquè tampoc no les tenc i, a més, el Grup
Parlamentari Popular ja està preparant altres informacions i
altres demandes d’informació per tenir un debat més en
profunditat de l’adjudicació d’aquest fons. Vostè ha dit que
l’ajuntament no compleix amb la seva part d’adjudicació de
terrenys per fer escoles o habitatges, jo li diré que això ho
detect al meu barri, el terreny per fer una escola al meu barri està
adjudicat fa molt de temps i la conselleria troba que no és
prioritari. És prioritari fer una escola amb piscina coberta,
calenta i més, a Bendinat, a Calvià, però no és prioritari fer-ho
a un barri de la ciutat de Palma. O sigui que això ho patim els
ciutadans i jo entre ells.

Al PSM li diria, que vostès no comparteixen la moció,
nosaltres tampoc no compartim la política que vostès fan, això
és vera. Ara bé, el que els demanàvem no era tan complicat, era
una demostració que realment creuen en l’educació, que, a més
de l’educació lingüística, creuen també en l’educació europea
i el que els demanam és una mostra de què volen avançar en
aquesta integració de la dimensió europea dins l’educació.

Que afavoreixen l’adjudicació de beques als professors? Em
pareix molt bé, per això estan les beques de la Unió Europea,
perquè els professors puguin, els que vulguin, puguin
informar-se per després donar aquesta informació als seus
alumnes. Que el Socrates, el Comenius, el Comenius II, molt bé,
però la nostra obligació és demanar-los que ho incrementin,
perquè la Unió Europea evoluciona a molta velocitat i els joves
nostres van molt poc a poc amb els seus coneixements històrics
i geogràfics de la Unió Europea. O sigui que els demanam que
ho incrementin, no sé la dificultat que poden tenir per assumir
aquesta proposta; o sigui que són ganes de dir no perquè no.

I al Comitè de les Illes, molt bé que han demanat aquest
informe, me pareix molt bé; nosaltres els demanam per què no

són més actius, per què no hi seran presents el dia 9, o tal
vegada hi seran, si hi van el dia 9 d’octubre a aquesta reunió,
els agrairem que quan tornin ens ho contin. Ara bé, els direm
que aquest Comitè de les Illes tant el Parlament Europeu com el
Comitè de les Regions necessiten una dinamització contínua, i
vostè no la fan, nosaltres la fèiem, però vostès no la fan.

I al Sr. Crespí li diré que sí que és vera, que jo tenc el
compromís de saber i d’estar informada, ho intent, ho procur,
no per la informació que vostès ens donen, però procur estar
informada, però vostè, com a expert en el món de l’educació, me
sorprèn també que vostè no tengui més imaginació, Sr. Crespí,
que no vegi que fer política educativa europea necessita
imaginació, que els nins, els joves necessiten imaginació. La
idea de promoure una setmana de la Unió Europea, la idea de
promoure aquesta idea, hi ha qualque municipi que ja la fa, ja
me consta, simplement és demanar-los que la facin d’una
manera més forta, que tengui més ressò, que es divulgui millor,
que creïn ilAlusió dins els joves, cosa que en aquests moments
no la tenen en aquests temes perquè els desconeixen, els
desconeixen molts d’adults, passa aquest desconeixement pels
joves. Ara, Sr. Crespí, si vostè no té imaginació i simplement
perquè ha de dir que no, perquè només m’argumenta que jo
hauria d’estar informada, me pareix molt pobra la seva proposta.

M’agradaria que me digués, si vostè fos responsable
d’educació, vostè, que és un europeista convençut, què faria
per promoure la dimensió europea dins l’educació? M’agradaria
molt que m’ho digués, no ho pot dir perquè té unes limitacions
d’un pacte que no li deixa dir segons quines coses, però seria
interessant que m’ho digués.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Bennàssar.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Si vostè es troba, en aquest sentit, reconfortat amb el que
es fa o si creu que es podria fer més?

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Bennàssar.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Sí, ara acab tot d’una, Sr. President. També me diu que, jo li
comentaria que els estàndards europeus diuen que nosaltres no
arribam, o sigui que Espanya, la nostra educació, el nostre
ensenyament no arriba als estàndards europeus, jo li puc dir
que els nins europeus en tenen coneixement, en tenen i dins els
seus programes educatius hi és. Vostè me dirà: de qui és culpa?
Jo no ho sé, la meva obligació és demanar-ho aquí, la meva
obligació és demanar-ho aquí, no ho faig amb cap mala
intenció, simplement deman imaginació i voluntat de fer-ho. És
tot el que intentava plasmar dins aquesta proposta.
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I referent a l’IBIT m’agradaria molt que me digués, vostè no
ha dit, m’agradaria molt que me digués què fan a l’IBIT, o sigui
si fan coses interessants ens ho contin, tal vegada no és avui
el moment, però seria interessant que ens ho contassin.

Una altra vegada, per finalitzar, el tema dels fons europeus,
vostè, nosaltres el que demanam al Govern és que vetlli perquè
l’adjudicació sigui més equitativa, aquesta era la proposta. O
sigui, les dades que tenim, sí, que Calvià té 850 aturats i ha
rebut 120 milions; que Palma en té 9.000 i al final, després de
molt suplicar, n’ha rebuts 140; que a Menorca en tenen 1.400,
en varen rebre 150 i crec que no els varen emprar tots i que fins
i tot en varen haver de tornar, almanco això és el que m’ha
arribat com a informació. Ara bé, que no els pareix bé..., 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Bennàssar, Sra. Bennàssar, no me faci, no, no la tall,
però no me faci fer-li com al Parlament Europeu que vostè em va
explicar que es feia, que el temps era el temps. Per tant, ha
sobrepassat el 50% del temps ja.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Molt bé, gràcies, Sr. President. Només demanar, la intenció
era demanar que el Govern, i ara que el president és aquí,
demanar perquè vetllàs perquè aquesta equitat fos real, o sigui
que realment els fons arribassin als ciutadans que ho
necessiten, als ciutadans que estan en atur, discapacit ats,
dones, joves, etc. I que l’ajuntament, perquè ho diuen els
reglaments dels fons estructurals, que els ajuntaments, que són
les institucions que estan més prop dels ciutadans, tenguin
opció per gestionar aquests fons. Això és el que li deman.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bennàssar, per la seva intervenció en
torn de contradiccions. Sr. Crespí?

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President, si vostè fes cas a la Sra. Bennàssar i no fos
una limitació per explicar la meva imaginació, li explicaria el que
faria jo, en dues paraules.

EL SR. PRESIDENT:

Extraordinàriament, Sr. Crespí, com que la Sra. Bennàssar
s’ha passat bastant del temps, en dues paraules.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. Idò, sap què faria jo? Retiraria la Llei de qualitat de
l’educació, que redueix immensament el temps destinat als
temes transversals. Només faria això, miri si en falta poca
d’imaginació.

EL SR. PRESIDENT:

Molt es gràcies, Sr. Crespí. Doncs, substanciat aquest debat,
correspon la votació de la moció. Senyores i senyors diputats,
poden iniciar la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 26; vots en contra,
29. En conseqüència, queda rebutjada la moció 2340,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al
desenvolupament de les polítiques del Govern de les Illes
Balears en referència a la Unió Europea.

III.1) RGE núm. 762/02, presentada pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a salari mínim
interprofessional.

Passam al següent punt de l’ordre del dia, que és la
Proposició no de llei 762, presentada pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a salari mínim
interprofessional. Per defensar aquesta proposició no de llei, té
la paraula el Sr. Buele, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. En aquesta primera intervenció que feim des del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista ens agradaria saludar
totes les diputades i diputats que mantenen el seu interès a
prendre part en aquests debats que iniciam amb aquest període
parlamentari. Hem d’agrair al Grup Parlamentari Popular que,
precisament avui, hagi volgut iniciar aquest període
parlamentari amb una temàtica europea, perquè consideram que
aquest Parlament, el Parlament de les Illes Balears ha de fer el
màxim d’esforços per tal d’adequar el que és la normativa i
legislació europea a l’àmbit de la nostra comunitat autònoma.
I tenim l’oportunitat de fer-ho, creim nosaltres, amb aquesta
proposició no de llei que presentam avui en relació a un tema
molt concret, que fa referència a l’establiment del salari mínim
interprofessional.

Dic que té molt a veure perquè veuran que a través de
l’exposició intentarem demostrar que el Reial Decret 1466/2001,
de 27 de desembre, pel qual es fixava el salari mínim
interprofessional per a l’any 2002, dista molt d’allò que
s’assenyala com a recomanació a la Carta Social Europea i a les
instàncies màximes europees. I a nosaltres ens agradaria que el
que és bo per al conjunt de l’Estat espanyol no fos dolent,
perjudicial, per a certs sectors almanco de la nostra comunitat
autònoma. Ens referim que aquest salari mínim interprofessional
afecta tot un colAlectiu de gent que cada vegada és més
nombrós. El salari mínim interprofessional, si l’haguéssim de
reduir podríem dir que afecta gent que percep el subsidi de
desocupació; determinada gent que està adscrita al règim agrari
de les nostres Illes; joves que estan recercant la seva primera
feina; pensionistes, jubilats, gent perceptora de pensions no
contributives i de pensions més baixes, majoritàriament dones;
personal al servei de la llar familiar; personal fix discontinu;
certs sectors d’immigrants que s’han instalAlat a la nostra
comunitat autònoma i que és una gent que té molt difícil accedir



4294 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 100 / 17 de setembre del 2002 

 

a un lloc de treball normalitzat, veient amenaçat el seu dret a
percebre qualque dia una pensió que li asseguri els seus
mínims vitals. Afecta gent perceptora del salari social, de la
renda mínima d’inserció; afecta gent que està sotmesa a
contractes de formació, allà on s’assenyala que les retribucions
no seran mai inferiors al salari mínim interprofessional, en
relació amb el temps de feina efectiva. I finalment, en aquest
decàleg de sectors o colAlectius de persones, hi incloem
nosaltres aquest colAlectiu de treballadors que estan al marge
dels convenis i que es regeixen per una regulació de mínims.

Tenim present aquesta situació que es dóna a les Illes
Balears, nosaltres hem volgut establir què és el que dins el marc
europeu s’assenyala com a salari mínim interprofessional. A
Europa s’acostuma a prendre en consideració com a mínim
quatre factors, que són: l’Índex de Preus al Consum, l’IPC, la
productivitat mitjana assolida a nivell de l’Estat, l’increment de
la participació del treball a la renda estatal i la conjuntura
econòmica general. I dins Europa, el que es recomana, a través
de la Carta Social Europea, que pretén emmarcar aquest salari
mínim interprofessional en un escenari de dignificació
progressiva, s’assenyala com a objectiu una quantia equivalent
al 60% del salari mitjà net de tots els territoris. Repetesc aquesta
quantitat, perquè convé que la tenguem en compte a l’hora de
comparar què és el que recomana Europa i què és el que
realment du a terme el Govern de l’Estat espanyol: es recomana
una quantia equivalent al 60% del salari mitjà net en els
territoris.

Llavors veurem que per part de les mateixes autoritats
estatals la distància és molt grossa en relació al que passa a
l’Estat espanyol. De fet, el salari mínim interprofessional de
l’Estat espanyol se situa a la cua dels salaris mínims
interprofessionals europeus, esdevé el més baix de tots els
països de la Unió Europea; si ho calculàvem en hores,
rep resenta 1,84 euros l’hora. Està per davall de Portugal;
Portugal representa 2,09 euros l’hora. Per davall de Grècia, 2,65
euros l’hora. El salari mínim espanyol és quasi la meitat del que
representa la mitjana europea i s’incompleixen, per tant, totes
aquelles recomanacions emanades de les més altes instàncies.

En el moment d’entrar en vigor l’euro, els assalariats de
l’Estat espanyol són els més perjudicats de tota la Unió
Europea. Què passa? Que amb l’establiment del salari mínim
interprofessional nosaltres entenem que des del Govern de
l’Estat s’utilitza massa intensament, li dóna un protagonisme
massa significatiu a l’Índex de Preus al Consum i s’arraconen
bastant el que són els altres tres elements, tot i que en el Decret
figura que hi són, però llavors, com a resultat de tot, ens resulta
que les noves quanties, les que estableix aquest Decret del mes
de desembre de l’any passat per a enguany, l’any 2002,
suposen un increment del 2% respecte de l’any 2001, i es fixa en
14,74 euros/dia, o 442,20 euros més.

Comparem Europa amb l’Estat espanyol, però també
comparem l’Estat espanyol amb les Illes Balears. Nosaltres, el
passat més de juliol, quan llegíem en els mitjans de comunicació
que el Govern de l’Estat havia anunciat la seva disposició a
obrir tot un procés de negociació amb els sindicats majoritaris
sobre el salari mínim interprofessional, varem creure que s’obria

una porta a l’esperança per a la modificació d’aquest salari
mínim interprofessional. Tot i amb això, pocs dies després, si
volen, tres setmanes després, vàrem considerar com a una
vertadera poalada d’aigua freda les declaracions que va fer el
ministre de Treball, el Sr. Eduardo Zaplana, quan assegurava
que la reforma del salari mínim ha de romandre deslligada de la
legislació. I ja tornam a ser amb una manera de procedir amb la
qual nosaltres no hi podem estar d’acord. És a dir, les lleis de
l’Estat esp anyol són les que han d’afavorir precisament aquells
sectors de la societat que són els que reben els cops més durs
de la política econòmica que du el Govern. A les Illes Balears,
la pèrdua del poder adquisitiu dels salaris europeus afecta, de
manera molt especialment greu, tots aquests colAlectius que he
anat assenyalant.

Nosaltres entenem que el salari mínim interprofessional no
se l’ha de considerar com a un salari més; pretén establir o
mantenir el nivell mínim de percepció salarial on no hi ha cap
règim eficaç que en fixi els salaris, quan són extraordinàriament
baixos. Per això, d’acord amb el que es va signar a l’acord
programàtic del pacte de progrés, allà on s’intentava equiparar
progressivament les pensions no contributives i més baixes al
salari mínim interprofessional implantant un complement de
garantia, i a més a més, també reconeixent a les persones i
colAlectius que tenen molt difícil accedir a un lloc de treball
normalitzat el dret a una pensió que els asseguri els mínims
vitals, hem pensat que seria bo que aquest Parlament aprovàs
aquesta proposició no de llei, que té dos punts, el segon dels
quals insta el Govern de l’Estat a establir un mecanisme per a la
revisió anual del salari mínim interprofessional, de manera que
asseguri, com a mínim, el manteniment del poder adquisitiu dels
afectats i tendeixi al cobriment efectiu de les necessitats
mínimes socials. I un primer punt allà on, des d’aquest
Parlament, instam el Govern de l’Estat a revisar de manera
immediata la normativa actual, per tal que el salari mínim
interprofessional, com a mínim, torni als afectats aquell poder
adquisitiu que han perdut en aquests darrers anys, i augmentin
les partides pressupostàries corresponents per fer front a
l’augment de subsidis o pensions que es vegin afectats per
l’esmentat canvi en tenir el salari mínim interprofessional com
a referència.

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buele. ¿Intervenciones de otros grupos para fijar
la posición? Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida y
Ecologista, tiene la palabra el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, per manifestar
el nostre total acord i suport a aquesta proposició que ens ve
del Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista. I a part de
manifestar el nostre suport i agrair l’explicació detallada,
exhaustiva, que ens ha fet el portaveu Sr. Buele, agrair també
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l’oportunitat que en aquesta Cambra surtin aquests temes que
estan bastant fora del que és el debat polític habitual. Sembla
ser que en aquests moments, on ens volen mobilitzar a tot el
món en contra del terrorisme internacional i per veure si s’ha
d’atacar Iraq o no sé què, i que ha servit per treure fins i tot del
debat del conjunt de l’Estat qüestions tan importants com el
que s’ha conegut com “el decretazo” i les mobilitzacions que es
preparen en contra d’aquest “decretazo” o el debat
parlamentari, que es treguin aquests temes, que es vegi que no
tot és macropolítica, grans xifres macroeconòmiques, sinó que
hi ha una realitat molt més crua de persones que viuen, que
malviuen encara, que, desgraciadament, són més de les que
haurien de ser, amb un salari mínim interprofessional i que està
de manera contínua i permanent devaluant-se; doncs, a part del
nostre vot afirmatiu, ja dic, l’agraïment que a través d’aquesta
proposta del Grup Parlamentari Popular, aquest Parlament
també es faci ressò d’aquests problemes que afecten no una
majoria però sí una part substancial de la societat, precisament
una part de la que està en pitjors condicions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ramon. Por parte del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Molt breument, nom del Grup
Parlamentari Socialista per donar suport, com no pot ser d’altra
manera, a la proposició no de llei presentada pel Grup del PSM-
Entesa Nacionalista. Agrair també al Sr. Buele l’argument
rigorós que ha fet sobre tota la problemàtica del salari mínim
interprofessional, i jo crec que una altra vegada més aquí, al
Parlament de les Illes Balears, hem tengut oportunitat de
debatre i de comprovar que el Govern del Sr. Aznar es posa
molt a la boca els temes socials però que a l’hora de la veritat és
el país de la Unió Europea que inverteix menys en despesa
social, i ho demostra, evidentment, l’explicació que feia el Sr.
Buele. El salari mínim interprofessional, i sobretot a les Illes
Balears, és tan mínim que ja no és suficient, el que passa és que
el Govern del Sr. Aznar té poca inquietud pels temes socials, i
ho vèiem l’altre dia al Congrés dels Diputats, en el debat del
Decret-Llei 5/2002, l’anomenat “decretazo”, el Grup Parlamentari
Socialista va fer una iniciativa d’augmentar, precisament, el
salari mínim interprofessional i ja s’ha contestat des del Govern
de l’Estat que no hi ha doblers suficients per a aquest tipus de
causes a l’Estat espanyol, sinó que els doblers s’han de repartir
en altres coses, supòs que interessen més al Partit Popular.

Per tant, jo crec que està d’enhorabona el Grup Parlamentari
del PSM-Entesa Nacionalista per presentar aquesta iniciativa,
tot i que, per desgràcia, el Govern del Sr. Aznar té poca
sensibilitat envers els temes socials. De totes formes, té el
nostre suport perquè aquesta iniciativa tiri endavant i puguem
tenir aquests debats, que jo crec que són totalment interessants
i necessaris, perquè evidentment això afecta la gent que té
menys recursos per poder dur el dia a dia endavant.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Armengol. Por parte del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, President, senyores i senyors diputats. La
proposició que avui ens presenta el Partit Socialista de
Mallorca-Entesa Nacionalista és una qüestió complexa i jo crec
que molt important, i jo no voldria de cap de les maneres
minimitzar. El plantejament que ha fet el diputat del PSM podria
donar la sensació que es tracta d’un tema recent, i no és així.
Per parlar del salari mínim interprofessional ens hem de referir
a l’Estatut dels Treballadors, que ara en complim 22 anys i el
Grup Parlamentari Popular valora molt positivament aquest
estatut pel que ha significat de relacions industrials i laborals,
i jo crec que és un punt obligat de referència. Reconeixerà el Sr.
Buele, per tant, que no es pot imputar a l’actual Govern de
l’Estat un comportament especialment distint en aquesta
qüestió d’altres governs, fins i tot, com no, del govern
socialista. Amb açò el que li vull dir és que, i li vull remarcar,
que és una qüestió d’una certa complexitat i que m’agradaria
exposar-li perquè.

Efectivament, abans de tot s’ha de tenir en compte que per
determinar el salari mínim interprofessional, vostè ho ha dit,
s’ha d’aplicar però l’article 27.1 del text refós de l’Estatut dels
Treballadors -açò vostè no ho ha dit-, que consisteix a què el
Govern fixarà anualment, prèvia consulta amb les
organitzacions empresarials i sindicals més representatives, el
salari mínim interprofessional tenint en compte quatre factors,
que vostè els ha enumerat, però vostè no els ha explicat prou
bé, no els ha ampliat: l’Índex de Preus al Consum, la
productivitat mitjana estatal, l’increment de la participació del
treball en renda nacional i la conjuntura econòmica general.
Aquests indicadors són les quantificacions, diguem-ne
numèriques, determinades, fan que després es quantifiqui, el
salari mínim interprofessional sigui coherent amb la situació
econòmica de cada moment del país. És a dir que els indicadors
macroeconòmics i els objectius socioeconòmics també del
Govern tenen a veure, perquè el salari mínim interprofessional,
si no fos d’aquesta manera, tendríem un endeutament del cost
i del deute públic i ens allunyaríem dels objectius que ens hem
marcat davant la Unió Europea i que anam cap a un creixement
zero i a uns equilibris per fomentar, minvar la inflacció,
fomentar, després, l’ocupació, que és el gran repartiment de
riquesa que ha fet el Partit Popular. El Partit Popular el que ha
fet és donar feina a tothom que en vulgui fer, perquè així es
pugui repartir realment la renda.

S’ha de tenir en compte que el salari mínim interprofessional
és un indicatiu econòmic. Vostè m’ha parlat d’Europa, d’aquest
60% del salari mínim interprofessional, de representar el 60%, si
no he entès malament, de la mitjana del sou net. Bé, vostè el
que també ha dit és que érem a la cua d’Europa, però vostè
també el que no ha dit és que, per exemple, a França hi ha el
13% que cobren el salari mínim interprofessional; a Luxemburg,
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el 16, i a Espanya parlam d’un 1,5 només, 1,5 d’assalariats que
cobren el salari mínim interprofessional. Per tant, aquesta
explicació seva que aquí es cobra molt malament no és certa,
p arlam d’un 1,5. I en una cosa podríem estar d’acord, digui al
Sr. Grosske que, ell que té competències en polítiques de
relacions laborals, faci i estimuli que tots els sectors quedin
coberts per la negociació colAlectiva. I ja aquí, les Illes Balears,
podrien tenir aquest tema aclarit.

Vostè em parla de la relació del salari mínim
interprofessional i l’IPC, però no ho explica, no diu, no reconeix
que hi ha hagut molts d’anys pel Partit Popular que la inflacció,
que el salari mínim interprofessional pujava més que l’IPC,
moltíssim més, i açò vostè no ho ha dit. I que el que no voldria
és recordar èpoques del Partit Socialista, 82-86, 92-95, que aquí
sí que va perdre poder adquisitiu el salari mínim
interprofessional i va deixar una inseguretat amb una fallida
escandalosa i que no podien ni pagar les pensions.

Però hi ha una altra cosa que vostè no ha dit, que fa
referència a la participació de remuneracions salarials en el PIB.
Per primera vegada des que hi ha el Govern de José María
Aznar sobrepassa la participació en el PIB més d’un 50%,
sortosament, la generació de rendes, que la renda és de capital;
cosa que en el temps del Partit Socialista, vaja paradoxa, no era
així; és a dir que les rendes de capital en el PIB no
sobrepassava en gros el 50. El Partit Popular què ha fet? Una
política assenyada i ha donat la volta a tot açò, per tant
compleix l’objectiu que ha marcat la Llei d’Estatut dels
Treballadors.

I la conjuntura econòmica general, què li he de dir de la
conjuntura econòmica general? Jo crec que, com hem dit, si no
anam amb demagògies, veim que és realment positiva, que
creixem el doble de la mitjana del PIB europeu, que cream molts
més llocs de feina que Europa i que realment el nostre país
l’objectiu nostre és al 2010 crear llocs de feina. Aquesta és per
a nosaltres l’autèntica política que beneficiarà les treballadores
i treballadors d’Espanya i que açò faci possible que realment
tothom pugui gaudir d’una major participació en el PIB de la
renda de treball i no tant de la renda de capital, com en temps
del Partit Socialista Obrer Espanyol.

I és per tots aquests motius que el Grup del Partit Popular
no pot donar suport a la proposició no de llei i vostè no tengui
ànsia que el Govern central genera riquesa, com li he dit abans,
dóna una igualtat d’oportunitats a tothom perquè els ciutadans
i ciutadanes d’aquest país hi participin en les rendes. Les xifres
d’ocupació i creixement del PIB, objectivament, així ens ho
indiquen i així anirà.

Moltes gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Camps. En turno de contradicciones, por cinco
minutos, tiene la palabra el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. I moltes gràcies al portaveu
del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Ecologista per la seva
intervenció, donant suport a una proposició no de llei com la
que hem presentat el Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista, i a la portaveu del Grup Parlamentari Socialista
també el seu suport, que també esperàvem obtenir del Grup
Parlamentari Popular, cosa que no ha ocorregut, tot i una moció
prèvia anteriorment defensada aquí amb molt d’interès, en
relació a fer que les Illes Balears segueixin les polítiques
europees. Però aquest Parlament, aquest Grup Parlamentari del
Partit Popular, des de la tribuna defensa una cosa, des de l’escó
vota la contrària. I això a mi m’ha dolgut molt perquè, sembla
ser, que el Grup Parlamentari Popular es troba entre l’espasa i
la paret, com ja va dir un expresident seu, dient que de vegades
la defensa dels interessos generals de l’Estat han de passar per
damunt dels interessos particulars de la comunitat autònoma,
i clar, no se puede estar en misa y repicar, deia ell. I jo
comprenc la seva situació.

De fet, compartesc amb vostè que és una qüestió complexa,
senyor diputat, és una qüestió complexa i és una qüestió molt
important. No és un tema recent, efectivament, jo no he alAludit
a l’Estatut dels Treballadors, a l’article 27.1, que ja figura en els
inicis del mateix Reial Decret 1466/2001, com no podia ser d’altra
manera, no hi he alAludit simplement perquè he considerat que
amb el poc temps de què disposava m’havia de fixar més en
altres aspectes. El que sí li vull dir és que del 80 al 89 vostè se’n
recordarà que hi havia un salari mínim interprofessional que
arribava fins als 17 anys, als 17 anys i majors de 17 anys, i que
això va seguir el 90 i el 96 ja es va només distribuir entre dos,
entre els menors de 17 anys i els majors de 17 anys. I que
durant tot aquest temps es varen donar uns augments bastant
considerables, estic parlant de la dècada del 90 al 96, uns
augments considerables en relació al que hi havia llavors, com
pot ser un 77,3% abans dels 17 anys i un 36,4% després dels 17
anys. Clar que des del 97 cap aquí la cosa no ha estat igual i es
comprèn que no sigui igual, perquè tampoc no hi pot haver
aquells increments tan grossos, però entre el 97 i el 99 hi va
haver un augment del 3,9%, i entre el 2000 i el 2002 hi ha hagut
un increment del 6%. Jo això no ho vull negar, el que sí vull
negar és que sigui el que pertoca a un estat europeu com és
l’Estat espanyol; és a dir, el que sí vull negar és que això sigui
suficient, perquè clar, el que a nosaltres ens interessaria és
haver fet un debat més polític que no tècnic. I en aquest debat
polític jo em vull demanar a veure, amb 14,74 euros, si hi ha
persona humana que pugui viure amb un mínim de dignitat a les
Illes Balears? A Extremadura o a una altra banda per ventura sí,
allà on a un cafè amb un euro en pots comprar dos, però aquí
no, és molt distint això.

Aleshores, des del moment que les diferències són tan
grosses s’haurien d’establir uns mecanismes per fer que el
salari mínim interprofessional, ho he intentat dir a la meva
primera intervenció, no és el que ens preocupa la gent que
cobra el salari mínim interprofessional, aquesta no és la que
preocupa; la que preocupa són tots aquells sectors que en
cobren un percentatge que, clar, si el salari mínim
interprofessional és baix, el sou serà baixíssim, si el salari mínim
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interprofessional és alt el percentatge, com a mínim, serà més
gros. Aleshores, la pregunta és aquesta: hi ha persona humana
que pugui viure amb un mínim de dignitat amb el salari mínim
interprofessional de 14,74 euros diaris? A les Illes Balears crec
que no. Llavors, si la recomanació europea, quan s’atén la
mitjana estatal espanyola que, segons les informacions oficials,
és de 1.324,28 euros, fent números el 60% de tot això són 794,56
euros; vaja una diferència! 794,56 euros seria el que la Unió
Europea recomana, 442,20 euros és el que el Govern del Sr.
Aznar ofereix.

I per acabar, nosaltres continuam considerant que estam a
punt segurament que torni a elaborar-se un altre reial decret, en
funció de quin hagi de ser el salari mínim interprofessional per
a l’any 2003, ens agradaria ben molt que el Grup Parlamentari
Popular, que és el que té més fàcil accés al Govern de l’Estat,
influís perquè aquest salari mínim interprofessional de l’any
2003 no fos únicament l’augment de l’IPC damunt el que hi ha
enguany, perquè ja podem saber que això resultarà insuficient
per poder atendre les necessitats de tots aquests col Alectius
dels quals hem parlat fins. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, per la seva intervenció en nom del
Grup del PSM-Entesa Nacionalista, amb aquesta proposició no
de llei que està substanciat el debat i per tant correspondria
passar a la votació.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a votar.

Resultat de la votació: 27 vots a favor; 27 en contra. En
conseqüència, hem de repetir la votació.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, podria tornar cridar els diputats?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, puc tornar cridar els diputats.

Tornarem a repetir la votació per segona vegada, ens queda
una tercera, si és precís. Senyores i senyors diputats, poden
procedir a la votació.

Resultat de la votació: 27 vots a favor; 13 en contra. En
conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa al salari mínim interprofessional.

III.2) RGE núm. 1413/02, presentada pel Grup
Parlamentari  Popular, relativa a auditories operatives de les
diverses empreses públiques del Govern.

Passam al següent punt de l’ordre del dia, que és la
Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a auditories operatives de les diverses empreses

públiques del Govern. Per defensar aquesta proposició no de
llei, té la paraula la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Popular ha presentat una proposició no de llei per
tal que el Govern de les Illes Balears encarregui unes auditories
operatives de les seves empreses públiques d’ençà que
governa, és a dir, des de juliol del 99 fins a l’actualitat. Les
raons que ens duen a presentar aquesta iniciativa parlamentària
són moltes i de molta diversa índole.

El primer que hem de dir és que les empreses públiques tant
durant els governs anteriors del Partit Popular com a l’actualitat
estan sotmeses a unes auditories anuals de legalitat i financeres
que garanteixen i informen del compliment dels principis
fonamentals de legalitat per part d’aquestes empreses. Per tant,
ara xerram d’un altre tipus d’auditories, xerram de les
denominades auditories operatives o de gestió, que són
auditories que analitzen l’eficiència i l’eficàcia de la gestió de
l’empresa, que analitzen com es pot millorar la gestió d’una
empresa i eliminar les deficiències existents.

I per què ara el Grup Parlamentari Popular demana que el
Govern encarregui aquestes auditories? Bàsicament, per dues
raons molt diferents. La primera raó és que el Govern actual ja
ha impulsat per primer pic en aquesta comunitat autònoma
aquest tipus d’actuacions. Cal recordar que el pacte de progrés
va encarregar unes auditories de gestió de les empreses
públiques durant el període 95-99, és a dir, durant l’anterior
legislatura governada pel Partit Popular. D’aquestes auditories
que es varen encarregar el Partit Pop ular va viure i va sofrir una
actuació de desprestigi i d’indefensió mai vista a una
democràcia. Si vos en recordau les auditories es varen fer sense
la participació dels gerents que havien dirigit les empreses
durant aquest període 95-99 i és ben sabut, dins el sector
auditor, que moltes explicacions o alAlegacions que es poden
donar a deficiències detectades a una auditoria només les pot
donar el gerent que hi havia en aquell moment. Un altre aspecte
i insult cap al Partit Popular va ser que les auditories es varen
anar filtrant als mitjans de comunicació, una a una i a tota
pàgina, sense que el Grup Parlamentari Popular rebés cap còpia.
Fins i tot es va tergiversar la informació es varen ometre dades,
com són els informes de l’actual gerent del pacte de progrés
que no compartien en absolut els criteris de les auditories.

En aquest sentit, va resultar paradigmàtic l’informe signat
per la gerent de l’IBATUR, Tiffany Blackman, posant de relleu
falsedats de les auditories. En qualsevol cas, el Partit Popular
va sofrir una campanya mediàtica d’insults i de desprestigi amb
una total indefensió, que va concloure amb la compareixença
del conseller d’Hisenda, dins la Comissió d’Hisenda, dia 20 de
febrer del 2001. En aquesta compareixença el conseller va
explicar una a una aquestes auditories, que ja tothom coneixia
pels mitjans de comunicació, i fins i tot el propi conseller
d’Hisenda es va oferir per continuar fent aquest tipus
d’auditories. Va dir el conseller, textualment, que no tenc cap
problema a comprometre-me, si el Govern ho considera oportú,
a sotmetre a una auditoria operativa la gestió de les empreses
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públiques si això serveix també per als gestors que hi pugui
haver en el futur.

Entram ja dins la segona raó que fonamenta la nostra
proposició no de llei. Deixem de banda, per tant, les raons
polítiques que varen motivar tota aquesta operació, perquè la
meva opinió personal és que aquestes auditories es varen
encarregar per motius exclusivament polítics, per desgastar el
Partit Popular, però ja dic, deixem de banda aquestes raons i
anem a allò pràctic, i el pràctic és, sense dubte, tot el que sigui
millorar la gestió de l’administració. Si a un moment donat el
Govern va apostar per millorar la gestió de les empreses
públiques i rectificar deficiències en aquesta gestió, ara ja és
ben hora que puguem saber si és cert que el pacte d’esquerres
ho ha fet.

El conseller d’Hisenda, com ja he explicat, es va
comprometre en comissió a continuar aquesta tasca, i és per
això que durant l’elaboració del projecte de llei de pressuposts
de l’any passat el meu grup va presentar una esmena de 15
milions de pessetes perquè es fessin aquestes auditories.
L’esmena va ser rebutjada pel pacte de progrés, cosa que ens
va estranyar i ens va sorprendre molt i crec que ara, amb una
proposició no de llei, on podem discutir més a fons la qüestió,
esper que sigui acceptada la nostra proposició; no acceptar-la
no tendrà cap explicació lògica, a no ser un d’aquests motius
inconfessables, o que les auditories no serveixen realment per
a res més que per atacar deshonestament el Partit Popular, la
qual cosa suposaria utilitzar fons públics i malversar fons
públics per interessos partidistes, o que a les empreses
públiques vostès tenen moltes coses a amagar i no volen que
ningú hi fiqui el nas.

Anem a veure, el nostre grup ja ve denunciant any rera any,
durant tots els debats pressupostaris, la nostra total oposició
a la seva gestió pressupostària. De fet, dins el debat de
pressuposts, els temes relatius a les empreses públiques han
ocupat una primera línia, perquè, precisament, aspectes com
l’endeutament, la contractació de personal i la mala política
d’execució de les inversions són temes preocupants dins la
gestió actual de les empreses d’aquesta comunitat autònoma.
Per posar alguns exemples que nosaltres hem denunciat,
podríem xerrar, en primer lloc, de l’endeutament; el tema de
l’endeutament de les empreses públiques és un tema jo crec
que recurrent pràcticament a qualsevol administració, i un fet
que, precisament, el pacte de progrés denunciava quan era a
l’oposició. De fet, les auditories posen de relleu que
determinades empreses tenen un gran grau de dependència de
l’endeutament. Si una de les coses que, per tant, pareixia que
s’havia de corregir era l’endeutament, quina ha estat la realitat
de la gestió actual del pacte d’esquerres? Ni tan sols mantenir
el nivell d’endeutament que hi havia, sinó tot el contrari, un
augment desmesurat de l’endeutament, mai vist en aquesta
comunitat autònoma i fins i tot rebaixant els imposts que es
dedicaven a l’amortització de préstecs. Per tant, en el tema de
l’endeutament, on les auditories posaven de manifest a
determinades empreses una extrema dependència del mateix,
l’únic que podem dir és que amb vostès la situació ni ha
millorat ni tan sols s’ha mantingut, simplement ha empitjorat.
Però no és que hagi empitjorat un poc, no, és que han

empitjorat de forma monstruosa. De què varen servir les
auditories, me deman jo?

Segon exemple que podem donar, l’execució de les
inversions. Deien les seves auditories que a determinades
empreses públiques, com l’IBAVI, l’execució de les inversions
era baixa. Molt bé, i com van vostès? Idò vostès mateixos ho
diuen en el tom dels darrers pressuposts de l’any passat relatiu
a la liquidació de l’any 2000, que és la darrera xifra que tenim
nosaltres, vostès mateixos diuen textualment: “La ejecución de
este capítulo presupuestario es baja, situándose en el 37%,
ocasionado por la baja ejecución del gasto de las obras en
curso con respecto al gasto previsto”. De 5.000 milions de
pessetes que varen pressupostar per a nous habitatges se’n
varen gastar 1.800 milions, una autèntica vergonya. De nou la
pregunta: de què varen servir les auditories contractades?

Tercer exemple: contractació de personal. Les seves
auditories posen de manifest persones contractades sense
convocatòria pública i persones que feien feina a un altre lloc
distint al de la seva empresa pública. Han canviat les coses
durant la seva gestió? Sí; realment podríem dir que han canviat.
Vostès ara fan blindatges de 120 milions de pessetes, vostès
fan convocatòries públiques trucades, com les tres “enxufades”
de l’IBATUR, però això sí, eren “enxufades” amb convocatòria
pública. I un aspecte més a destacar: amb vostès, respecte al
personal de les empreses públiques, en tenim un 30% més.
Vostès gasten 1.000 milions de pessetes més en personal
respecte a allò que nosaltres gastàvem l’any 99; sobre personal
i es tuden doblers. De què han servit les auditories que varen
fer? 

En definitiva, les auditories estan dins un calaix. Varen
servir per fer moltes portades de diari, varen servir per atacar
per l’esquena al Partit Popular, però no han servit per millorar
les coses. Es van emprar uns doblers amb finalitats privades del
pacte i no per servir als ciutadans. I vostès em diran que per
què vull una auditoria si jo ja he exposat dades que demostren
que la gestió pública és molt pitjor; idò jo els ho diré: els
exemples que he posat són exemples públics, que estan en els
darrers pressuposts, però tenc la convicció que hi ha massa
coses ocultes dins les seves empreses públiques que no han
sortit a la llum, i ara que s’acaba la legislatura i s’acaba aquest
govern tan progressista és ben hora que tots sapiguem què és
el que han fet. Vostès, que són grans defensors de la
transparència pública, tenen avui l’oportunitat de demostrar no
ja que han millorat la gestió, que no ho han fet, però sí almanco
que no tenen res a amagar i que no tenen cap inconvenient en
continuar la tasca d’auditories que vostès varen començar.

Per això, quan en els darrers pressuposts el Grup
Parlamentari Popular va presentar una esmena per tal que es
fessin aquestes auditories i vostès s’hi varen negar, va ser una
postura sorprenent i preocupant. Sorprenent perquè no era
lògica, vostès mateixos votaven en contra d’una iniciativa que
era totalment seva; i preocupant perquè es varen encendre els
llums d’alarma: què passa dins les empreses públiques?, què
amaguen?, què els preocupa?



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 100 / 17 de setembre del 2002 4299

 

Avui crec que en un debat més reflexiu crec que tenen
l’oportunitat de corregir aquesta postura tan incoherent. El
conseller d’Hisenda va dir textualment, i ho he dit, que es
comprometia a continuar aquesta tasca si el Govern ho
considerava oportú per ajudar així als futurs governants. Per
tant crec que no hi ha cap obstacle perquè avui donin suport a
una cosa tan senzilla com és que es facin unes auditories
operatives d’empreses públiques amb la finalitat de conèixer en
quina situació es troben i quines actuacions s’haurien de dur
a terme.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer, per la seva intervenció. Grups
que vulguin intervenir? Sr. Diéguez, en nom del Grup Socialista
té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, me
toca contestar a esta proposición no de ley que hace el Grupo
Parlamentario Popular sobre auditorías operativas a las diversas
empresas públicas del Govern y quisiera contestar primero que
nada a lo que ha sido el común denominador de la intervención
del grupo proponente y desmentir, desmentir con palabras y
después con argumentos sólidos y creo que bastante
contundentes, que la finalidad de las auditorías públicas, de las
auditorías operativas que se hicieron en las diferentes empresas
públicas del Gobierno, no era la de desgastar la imagen del
Partido Popular. Otra cosa es que pueda resultar que la imagen
del Partido Popular sea desgastada a consecuencia del
resultado de las mismas, pero no es exactamente lo mismo ni
mucho menos. 

Y desde luego desmentir, por supuesto, que se hayan
encontrado en absoluta indefensión; incluso la misma portavoz
del Grupo Parlamentario Popular ha reconocido que gestores
nombrados por el actual gobierno, como el caso de IBATUR,
han elaborado escritos justificando una serie de cuestiones
determinadas y concretas que ya tuvo ocasión de decir en la
comisión parlamentaria, donde compareció el conseller de
Hacienda en su momento, el Grupo Parlamentario Popular.
Quiero decir que se intentó explicar por los diferentes gestores
lo que ha sido explicable y para sacar conclusiones positivas,
que es de lo que se trataba en definitiva. Se nos dijo, y dijo
textualmente la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que
iría contestando en ruedas de prensa a todas y cada una de las
auditorías que se habían practicado y, que yo sepa, siempre
puede ser que se me haya pasado, naturalmente, pero que yo
sepa no se ha hecho ninguna rueda de prensa para contestar  a
todas y cada una, con ese -digámoslo así- compromiso
defensivo que se adoptó en su momento, y es una cosa que
siempre tiene a mano y a su alcance, que se sabrá por qué no se
ha hecho. Yo creo que no se ha hecho por un evidente motivo:
las cosas más vale dejarlas estar, y yo también creo que más
vale dejarlas estar, hay que cerrar la etapa negra de forma
definitiva, se acabó, empezamos una nueva etapa, dejemos
estar este tipo de temas, y vayamos a construir.

Si se hicieron esas auditorías operativas fue porque uno de
los compromisos del actual gobierno de las Islas Baleares era
la racionalización de la estructura y las funciones del sector
público autonómico y aprobar un nuevo estatuto de la empresa
pública que garantice la limpieza, la transparencia y el
cumplimiento de las finalidades de interés general público. Para
eso es para lo que se contrataron las auditorías operativas. ¿Y
en qué empresas?, pues no en todas las empresas públicas sino
en aquéllas que tenían un volumen de actividad importante y
poco estandarizado y se prestaban a algún tipo de problemas,
o aquéllas que podían tener financiación europea y entonces
podemos encontrarnos con problemas con Europa por el uso
que se hiciera de los fondos que empleaban estas empresas.

Una vez hechas las auditorías no se publicaron, ni mucho
menos, sino que la Intervención General se reunió con todos
los auditados para analizarlas conjuntamente y comenzar las
medidas adecuadas que hacía falta incluir en los
correspondientes planes de actuación para corregir las
deficiencias detectadas. Había interés en corregir las
deficiencias, evidentemente, en aplicación de un acuerdo de
Consejo de Gobierno de 25 de febrero del año 2000. Asimismo,
para dar debida cuenta de los resultados, como ya consta en
este parlamento, el conseller de Hacienda el 22 de febrero del
2001 compareció después de muchos meses de haberlo pedido
de forma voluntaria para exponer el resultado, con un
compromiso que había adquirido a preguntas del Grupo
Parlamentario Popular en este mismo salón de plenos, en las
que se le preguntaba por el resultado de estas auditorías
operativas. El conseller se comprometió a venir, vino,
compareció e hizo una explicación de la cual destacaría que no
hizo ni una sola valoración. El conseller no hizo valoraciones,
el conseller explicaba lo que ponía el contenido de las
auditorías operativas, lo explicaba simplemente pero sin valorar
el resultado de las mismas.

Después de este paso se constituyó por la Dirección
General de Presidencia una comisión de trabajo, que estaba
compuesta por altos cargos y políticos, que tenía como
finalidad analizar la situación del sector público y proponer
unos criterios para racionalizarlo que fuesen orientadores para
la redacción de una nueva normativa para este sector y así se
hizo, se generó una comisión que inició sus tareas en febrero
del año 2000 y las finalizó en junio de este mismo año. 10 días
después de haber finalizado las tareas las conclusiones fueron
expuestas en la comisión interdepartamental de seguimiento de
proyectos estratégicos, a quien se entregó el dosier documental
pertinente. Si la finalidad hubiera sido erosionar al Grupo
Parlamentario Popular no se habría hecho todo eso. Esas
conclusiones fueron luego completadas por el secretario de
esta comisión interdepartamental, y el responsable del proyecto
en los aspectos de posibles actuaciones y órganos de
aplicación los presentó después a los consellers y, de acuerdo
con ellos, también a los gerentes de los entes públicos, de los
entes del sector público, a finales de enero del 2001. Quiero
decir que hay una tarea enorme para corregir todas las
deficiencias estructurales que se habían encontrado, y una vez
incluidas todas las aportaciones que se recogieron por estas
diversas comisiones por las que ha ido pasando, a propuesta
del conseller de Hacienda y Presupuestos el Consejo de
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Gobierno, el 22 de junio de 2001, aprobó los criterios de
racionalización del sector público de la comunidad autónoma
de las Islas Baleares, que ése es el fin -el primer fin, hay otro
más atrás-, el primer y principal fin de estas auditorías.

Estos criterios establecen, entre otros aspectos, que los
entes públicos tendrán que enviar trimestralmente a la
Intervención General la información sobre contratación de
obras, servicios, suministros, convenios, contratación de
personal y retribuciones que establezcan reglamentariamente.
Así también, en estos mismos criterios, se establece la
implantación de sistemas de control financiero permanente
complementados con las auditorías anuales y las informaciones
trimestrales que ya todos conocemos. Además, previament e  y
mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de marzo,
también se establecieron instrucciones para la formalización de
contratos de alta dirección de las empresas públicas.

Mediante todos estos mecanismos, que culminaran,
esperemos, con una nueva normativa reguladora del sector
público, se pretende agilizar y garantizar una buena gestión en
un marco de contención y control presupuestario; iniciar
también la implantación del control financiero permanente en
aquellos aspectos más recurrentes y generalizados que las
conclusiones de las auditorías han puesto de manifiesto.

Le podría decir -lo que pasa es que el tiempo no me lo
permite- todas las actuaciones normativas que han sido
consecuencia de estas auditorías, todas éstas que hay desde
el Decreto 147/2000, de 10 de noviembre, sobre contratación; la
disposición adicional cuarta de la Ley 15/2000, de 27 de
diciembre; le podría ir diciendo una tras otra..., los acuerdos del
Consejo de Gobierno de 9 de marzo del 2001; el Decreto 77/2001
-éste es importante-, de 1 de junio, de desarrollo de
determinados aspectos de la Ley de finanzas y de la Ley de
presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Islas
Baleares, en el cual, en el título octavo, que se titula De la
intervención del control financiero y de la contabilidad, se
incluyó el capítulo número 2 del control financiero, y en este
capítulo se establecen normas de carácter general sobre
procedimiento de auditoría aplicable por la Intervención
General. También está el acuerdo a que ya he hecho mención de
Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2001 sobre esos criterios
de racionalización del sector público. En fin... También los
acuerdos de organización de contabilidad y rendición de
cuentas de las empresas públicos. También en los artículos 18
y 19 de la Ley 20/2001, de 19 de diciembre, de medidas
tributarias, administrativas y de función pública, que también
consta a la Sra. Diputada que con estos artículos se
modificaron sistemas de ejecución del control permanente de
las operaciones de gasto y de inversión de las empresas
públicas.

¿Qué quiero decir yo?, ¿para qué sirvieron?, ¿qué tarea se ha
hecho? Toda ésta. Incluso hay otra serie de actuaciones
ejecutivas, como son los planes anuales de auditorías de
empresas públicas y consorcios participados por la comunidad
autónoma de las Islas Baleares, que se han mejorado, y consta
a la Sra. Diputada que anualmente se vienen aprobando y
ejecutando estos programas de auditoría de las empresas

públicas de la comunidad autónoma, así como de los
consorcios participados mayoritariamente por ésta, y en la
última campaña, la correspondiente al ejercicio 2001, se han
incluido por primera vez las fundaciones cuyo patrimonio
fundacional esté constituido principalmente con aportaciones
económicas. 

La tarea que se ha hecho es una tarea ingente con una
finalidad muy clara. Que si a consecuencia de las auditorías y
del resultado de aquellas cosas que salieron a la luz con ellas
pues alguien se sintió molesto, pues es normal, porque había
cosas realmente sorprendentes sobre las que no voy a volver
porque ya creo que es una etapa negra, eso sí, pero que
conviene superar. 

Así pues, y con esto ya finalizo, las mejoras que se han
constatado en los resultados de las auditorías de las empresas
públicas en el ejercicio 2000, porque ya se han constatado las
mejoras y se ha visto en estas auditorías financieras que esto
va cambiando, y las mejoras que se prevén también para el
ejercicio del 2001, confirman que se está avanzando en la
corrección de las deficiencias que pusieron de relieve las
citadas auditorías operativas de los ejercicios 95 al 98. Por estas
circunstancias y hasta que no estén plenamente operativas
todas las medidas ya comentadas, es nuestra opinión que no
hay motivos objetivos en estos momentos para la realización de
nuevas auditorías operativas. Quizá dentro de dos, tres o
cuatro años sea conveniente hacer una nueva auditoría
operativa, pero en este momento, cuando las medidas que se
han tomado a consecuencia de las anteriores no han
desplegado sus plenos efectos, parece que es todavía un poco
pronto para llevar a cabo una actuación de este tipo.

Nada más, muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez, per la seva intervenció en nom
del Grup Socialista. La Sra. Cabrer, per contradiccions, té la
paraula per tancar el debat.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Diéguez, a vostè avui l’han deixat tot sol perquè defensi i passi
aquest tràngol realment molt difícil de passar. No hi ha cap
membre del Govern perquè no els interessa res del que passi a
les empreses públiques... 

(Petit aldarull a la sala) 

... i cap grup parlamentari no ha volgut intervenir més que
vostè. Vostè ha volgut avui passar aquest tràngol, ja dic, de
retratar el que és aquest pacte de progrés. Sr. Diéguez, vostè,
com que no sabia què havia de dir, vostè ens explica el que
varen ser les auditories, que no varen ser per a una venjança al
Partit Popular, ha dit que varen ser públiques, sí, als mitjans de
comunicació, perquè el Grup Parlamentari Popular no les tenia.
No és vera, varen sortir als mitjans de comunicació i després
vàrem tenir la compareixença del conseller i encara no teníem les
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auditories, i estaven dins la compareixença del conseller.
Aquesta va ser la realitat.

Segona realitat. Vostè diu que els gerents actuals
s’esforçaven molt per intentar defensar el Partit Popular, però
ho amagaven, eh?, allò de na Tiffany Blackman, supòs que li
varen fotre una bona andanada perquè estava amagat l’informe,
ens el varen fer arribar, al Grup Parlamentari Popular, perquè no
estava dins la informació que es va enviar. Per tant, això que
p ublicitat, que eren públiques, tot això és autènticament
mentida, i vostè ho sap perquè vostè ho va viure.

Ja ho he dit, deixem de banda això, però ara anem al fet,
anem a la realitat. Vostè m’ha contat una història de
recomanacions, i d’informes, i de reunions, i de normativa que
s’han fet a les empreses públiques que jo li he de dir que jo ja
no sé si és cert o no que hi ha tota aquesta normativa que
almanco és interna perquè no està publicada, molta normativa
interna, però el que sí li he de dir és que no es compleix aquesta
normativa que vostè m’ha dit. 

Sr. Diéguez, per favor, li estic contestant. 

Per començar, Sr. Diéguez, si tanta normativa han fet per
racionalitzar les empreses públiques, a mi m’agradaria saber per
què l’endeutament de les empreses públiques està totalment
disparat. Jo don les dades cada pressupost. Vostès l’any 2001
hi havia un nou endeutament de 19.000 milions de pessetes;
l’any 2002 de 15.000 milions de pessetes, quan les nostres xifres
eren 5.000, 6.000, i vostès ja ho trobaven desmesurat. Del tema
també de la contractació de personal, varen racionalitzar les
altes direccions; sí, un cop que nosaltres vàrem denunciar tot
el tema del famós blindatge. 

Però en qualsevol cas no es tracta d’això, en qualsevol cas
es tracta de la realitat. Què amaguen?, de què tenen por per fer
ara unes auditories que vostès varen començar aquesta feina?
Li he de dir que el conseller d’Hisenda va dir a la compareixença
que no tenia cap inconvenient en continuar la tasca de fer
aquestes auditories si això havia de servir en el futur. Per què?
La pregunta, la proposició no de llei només és aquesta, Sr.
Diéguez; no es tracta que ens expliqui tota aquesta normativa
que, ja dic, es veu que ningú no la compleix en aquestes
empreses públiques, hauran de fer una normativa per indicar als
gerents que compleixin aquesta normativa perquè realment la
realitat de les empreses públiques, el que nosaltres sabem del
p ressupost, és nefasta la gestió pressupostària, és nefasta. No
vull imaginar el que hi deu haver a dins, que tal vegada sí que
ens ho podrien donar aquestes auditories operatives.

Per tant jo em reafirm en les meves consideracions, crec que
la postura avui aquí és ilAlògica, és incoherent, i només posa en
evidència que vostès són uns hipòcrites, avui posen en
evidència que varen fer unes auditories amb finalitats
inconfessables i amb covardia. Vostès varen fer unes auditories
exclusivament per atacar el Partit Popular, no perquè els
interessàs gens millorar les empreses públiques com, de fet, no
s’ha fet. Vostès diuen que volien millorar la gestió; idò ja dic
que l’únic que hem vist publicat en el pressupost és un
empitjorament monstruós de la gestió de les empreses

públiques, i vostès que tant parlen i tant s’omplen la boca de la
transparència, o en parlaven, perquè ara darrerament ja no en
parlen molt, de la transparència, és més que evident que en el
tema dels doblers públics he de dir que és el govern més
antitransparent que ha passat per aquesta comunitat autònoma.

En definitiva, avui diuen que votaran no a una cosa tan
senzilla i tan transparent com és fer unes auditories operatives
de les empreses públiques, una feina que els record un altre pic
que vostès varen ser els primers en posar en marxa en aquesta
comunitat autònoma. Dir no a una cosa tan senzilla, tan pública
i tan transparent és simplement una cosa que els retrata
clarament en la seva forma de fer política, i ja veurem quina serà
l’etapa negra de la qual vostè parlava.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer, per la seva intervenció, amb la
qual queda substanciat el debat d’aquesta proposició no de
llei, i per tant correspon passar a la votació.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a votar.

Resultat de la votació: Vots favorables, 25; vots en contra,
28. En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
1413, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
auditories operatives de les diverses empreses públiques del
Govern.

IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei
RGE núm. 2012/02, presentada pel Consell Insular de
Menorca, per a la modificació puntual de la Llei 2/1999, de 24
de març, general turística de les Illes Balears.

Passam al punt següent de l’ordre del dia, que és el debat de
presa en consideració de la proposició de llei 2012, presentada
pel Consell Insular de Menorca per a la modificació puntual de
la Llei 2/99, de 24 de març, Llei general turística de les Illes
Balears. El Govern no ha manifestat criteri en aquesta
proposició de llei del consell insular i està avalada pel Grup
Parlamentari Socialista.

Per part del Consell Insular de Menorca intervendrà, en la
defensa de la proposició, la Sra. Joana Barceló i Martí. Disposa
d’un temps de 15 minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President del Parlament, senyores i senyors diputats, des
del Consell Insular de Menorca demanam avui al plenari
d’aquest parlament de les Illes Balears l’oportunitat de complir
els objectius establerts i explicitats a la Llei general turística: el
de garantir un creixement equilibrat de l’oferta turística, el
desenvolupament adequat de l’activitat de les empreses
turístiques, el de promoure la modernització, la millora de la
qualitat, la competitivitat de les empreses, i demanam fer complir
aquests objectius establerts en aquesta llei general turística
d’una manera diferent, d’una manera diferent perquè diferent és
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el moment i la realitat avui a l’illa de Menorca; ho demanam fer,
amb la legitimitat que ens dóna l’exercici de les competències en
l’ordenació turística i l’ordenació del territori que exerceix el
govern del consell insular, redactant avui de manera conjunt el
Pla territorial de l’illa de Menorca que du inclòs el Pla
d’ordenació de l’oferta turística de l’illa de Menorca.

Volem, i així ho he assenyalat, complir aquests objectius de
la llei. Ho volem fer, a més a més, també perquè en aquest
moment hauríem de donar respostes clares als problemes reals
i actuals que pesen sobre el benestar de l’illa, que pesen sobre
la qualitat del nostre medi ambient, sobre la nostra qualitat que
oferim tant als ciutadans com als turistes que ens visiten.

Volem complir els objectius de la llei, i hi ha una frase molt
clara que resumeix i afirma quin és, en definitiva quin era aquest
objectiu. L’exposició de motius ho assenyalava d’una manera
molt clara: ara s’ha arribat a un nivell d’infraestructures que
aconsellen, lluny de prevaler l’augment de la quantitat, optar
per la millora de la qualitat del que ja existeix. Aquesta en si era
la voluntat de la llei, una voluntat clara, que per complir els
seus objectius en un moment en què no hi havia directrius
d’ordenació del territori, en un moment en què no hi havia
plans territorials que s’haguessin redactat, la llei va optar per
elevar a rang de llei l’únic instrument d’ordenació que existia en
aquell moment. Eren els que preveien els POOT de Mallorca i
d’Eivissa i que és, en definitiva, l’intercanvi d’aprofitaments i
operacions de de reconversió, aquestes dues determinacions,
aquests dos instruments que havien nascut amb el POOT de
Mallorca, que s’havien traslladat al POOT d’Eivissa i que la llei
recull com a únic instrument en aquell moment per ordenar el
creixement del que era l’oferta turística de les nostres illes.

A Menorca, així i tot, la situació era i és diferent. En el
moment de la tramitació del POOT de l’illa de Menorca, a
Menorca es valorà, i així ho va respectar el Govern en el seu
moment i tots els grups parlamentaris, i tots els grups polítics,
que el creixement urbanístic, que és -i he dit creixement
urbanístic- que és el que pesa sobre les infraestructures, que és
el que pesa sobre la qualitat del nostre benestar, de la nostra
qualitat de vida, del nostre producte turístic, s’ha de controlar,
limitar i reduir amb instruments urbanístics, no amb normes
turístiques. Les normes turístiques serveixen per establir els
paràmetres de qualitat de l’oferta que volem i de l’oferta que
tenim, però difícilment poden fer front a aquest objectiu que
establia la llei que servien per limitar en quantitat el nostre
creixement d’allotjament turístic.

Quina ha estat la realitat a l’illa de Menorca, on el procés
d’intercanvi és fonamentalment quasi impossible? Bàsicament
que la urbanització de totes les zones, de totes les
urbanitzacions, l’increment de la construcció ha anat in
crescendo cada vegada més, i anat creixent al marge del
creixement de l’allotjament turístic, i açò ens du a fer front a un
problema d’una oferta construïda alAlegal, perquè és existent,
està instalAlada dins les zones turístiques i es comercialitza per
processos paralAlels, diguem-los al Alegals, al que és la
competència de les empreses turístiques, i evidentment, a més,
dificulta el control de qualitat del producte turístic que posam

en el mercat perquè són places que s’han anat creant amb les
fórmules de residències i no d’allotjament turístic.

Per tant, la realitat de l’illa de Menorca ens establia la
primera qüestió necessària, perquè existeix aquest compromís
a més a més de ser reserva de la biosfera i, per tant, delimitar el
creixement urbanístic, el creixement urbanístic que, repetesc, és
el que pesa fonamentalment sobre la qualitat del nostre
benestar i de la gent que ve de fora. 

Per tant l’opció de l’illa de Menorca és una i molt simple: el
creixement urbanístic es limita, es redueix, es condueix a través
del Pla territorial de l’illa de Menorca, la delimitació de les zones
del creixement urbanístic amb criteris restrictius sobre el
desenvolupament consolidat, reordenant el creixement actual
que ens pesa damunt l’illa, quedant delimitada pel pla territorial
la capacitat de creixement urbanístic a totes les zones
costaneres de l’illa de Menorca, a totes les zones que
qualificam de turístiques. Per tant, el problema del creixement,
el reduïm, el limitam, el delimitam amb una norma urbanística
d’una manera clara i, a més a més, contundent. No són
possibles a Menorca nous creixements turístics i, al contrari, es
redueixen d’una manera clara els potencials dels actuals, i el
POOT ha de donar les pautes de la qualitat dels productes
turístics, els que es construiran dins aquesta zona delimitada,
però alhora també resoldre una assignatura pendent que és
possibilitar que tota l’oferta construïda a les zones turístiques
pugui accedir a aquesta qualificació turística a partir de complir
paràmetres de qualitat.

Açò què vol dir? És donar l’opció que tot allò construït
pugui optar al mercat turístic sota fórmules de control de
qualitat. Per tant, amb açò pretenem la limitació que ens deia
aquest objectiu de la llei: garantir, per l’ordenació del territori,
la qualitat dels nous productes a partir de paràmetres de
qualitat i reconvertir allò construït -i aquí hi ha ara la novetat,
perquè a més a més la competitivitat de les empreses així ens ho
demana- sota paràmetres de qualitat. A Menorca no tenim molt
més espai per deixar el que tenim caducat per començar de nou.
Creim que és fonamental reconvertir allò construït i així estam
convençuts que podrem controlar i garantir la qualitat d’un
producte turístic per a l’illa de Menorca i afavorir la
competitivitat de totes les empreses turístiques en les mateixes
condicions.

El temps, el moment polític de redacció del Pla territorial
lligat a aquest pla d’ordenació de l’oferta turística, ens permet
perfectament en aquest moment tirar endavant aquest objectiu
de control i alhora de qualitat per a l’oferta turística de l’illa de
Menorca i fer front a un problema real que tenim d’oferta
alAlegal que surt dels paràmetres de control i de garanties de
qualitat. És, per tant, una situació que podem viure des
d’aquest exercici de les competències en ordenació del territori
i ordenació turística i creim que perfectament ens ajustam als
objectius de la llei i a aquest respecte que en el seu dia el
Govern va plantejar de no tramitar un POOT a Menorca sense
estar resolt aquest problema, aquest repte del creixement de
l’oferta turística. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló per la seva intervenció en
representació del Consell de Menorca. Grups que volen
intervenir a favor de la proposició? Sr. Bosco Gomila en nom
del Grup del PSM-Entesa Nacionalista té la paraula. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El PSM-
Entesa Nacionalista, com no podia ser d’altra manera, est arà
d’acord amb aquesta iniciativa que surt del ple del consell
insular i hi està d’acord perquè ha participat en l’elaboració del
Pla territorial insular de l’illa de Menorca, Pla territorial que du
inclòs el Pla de l’ordenació de l’oferta turística també de l’illa de
Menorca i en aquesta modificació de la Llei general turística no
la podem deslligar dels alt res dos instruments que va aprovar
en el mateix plenari el Consell Insular de Menorca, un d’ells la
norma territorial cautelar, que s’ampliava i no només afectava
a sòl rústic i a determinades zones, sinó que s’ampliava a les
zones POOT i no es permetien fer residències plurifamiliars, és
a dir, no es permetien fer apartaments. A més també s’aprovava
aquesta modificació de la Llei general turística i l’avanç del Pla
territorial insular de l’illa de Menorca.

Per tant, el consell insular a l’hora de complir i marcar allò
que diu la Llei general turística sobre el control de la qualitat i
la millora de la quantitat ho fa mitjançant un instrument
urbanístic, com és el PTI i mitjançant el Pla de l’ordenació de
l’oferta turística. Hem de recordar que el Consell Insular de
Menorca té competències en ordenació territorial des de l’any
90 i en ordenació turística des de l’any 96. Per açò entenem que
aquesta regulació es faci mitjançant el POOT i que aquest
estigui lligat a l’ordenació territorial com és el PTI. El Pla
territorial és un document consensuat de totes les forces
polítiques que en aquests moments governen el Consell de
Menorca i després de mesos de treball conjunt dels tres partits
que formen la majoria, hem pogut aprovar l’avanç i ja estam
treballant en el text  articulat. És evident que allò que es
persegueix amb aquesta modificació de la Llei general turística,
sense tenir en compte el contingut que en aquests moments es
defineix a l’avanç del PTI no es podria aprovar, però el Pla
territorial insular ja ens diu quina seran les línies de l’ordenació
i els criteris que s’entendran pel que fa a qualitat i sostenibilitat
dels nous establiments hotelers i de com es regularà l’entrada
dins la legalitat dels establiments que en aquests moments fan
la competència, com puguin ser tot el tema d’apartaments i per
fer-los entrar dins la legalitat.

Per tant, entenem que aquesta és una bona proposta que es
fa des del Consell Insular de Menorca i sobretot perquè
l’entenem lligada a allò que és l’ordenació territorial global de
l’illa de Menorca i allò que és el Pla territorial insular. Per açò
des del PSM li donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila per la seva
intervenció en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista. La
Sra. Barceló en nom del Grup Socialista té la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Bàsicament com a representant del Grup Socialista i atès
que ha plantejat la intervenció en la presentació de la Llei,
evidentment i en nom de tots els companys socialistes donar
suport a allò que és aquesta iniciativa. Creim, com s’ha
assenyalat, que és una iniciativa possible perquè es tramita
lligada a un Pla territorial de l’illa de Menorca i per tant,
compleix perfectament totes les garanties de control de
creixement i alhora també la possibilitat que dins un marc legal
trobar una sortida a un problema latent de qualitat de tot allò
que tenim avui construït, susceptible evidentment de l’oferta
turística productiva.

Per tant, donam suport a aquesta iniciativa en nom del Grup
Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló per la seva intervenció. I
procedeix ara un torn d’aquells grups que es mostrin en contra.
Sra. Sugrañes té la paraula en nom del Grup Popular per un
temps de 15 minuts.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Ens hem quedat
amb les últimes frases que ha dit la Sra. Barceló, reconvertir allò
ja construït amb les mateixes condicions. Després d’escoltar-la
i revisar antecedents i exposició de motius d’aquesta presa en
consideració, juntament amb l’avanç del PTI, amb l’única cosa
que estam d’acord, Sra. Barceló, és que efectivament Menorca
necessita una reglamentació concreta per donar respostes
clares als problemes reals i actuals. 

Però, m’explicaré, la modificació que vostès presenten és
introduir un nou apartat a l’article 52 excepcions a la disposició
general de la Llei general turística amb el següent contingut:
afegir els ubicats a les zones turístiques de l’illa de Menorca
que es defineixen en el POOT de l’illa, a l’exposició de motius,
tornam a dir, considerem positiu que les propostes incloses en
la redacció del POOT també es puguin recollir en la llei, quin
POOT de l’illa? Vostè aquí ha intentat fer un joc de paraules,
parlar colAloquialment referint-se al POOT, no tenim cap por,
estam parlant d’un PTI que tampoc el tenim, és un simple
avanç. Des del punt de vista jurídic em sembla un disbarat
aprovar una llei que ens remet al terme colAloquial que vostè
anomenat POOT de Menorca, a més no es tracta de cap POOT,
és l’avanç d’aquest PTI que no existeix i a més si el tenim (...),
resulta que ara ha estat contestat per tota la societat. Per moltes
paraules que ens vulgui..., unes bones paraules de diàleg, què
ha passat? Que per obtenir un consens que significa que el
sentir de tota la societat menorquina estigui en aquest PTI, ha
provocat tot un seguit de alAlegacions i resulta que tenim un
PTI que vostè el dóna per aprovat, això constitueix crec i així ho
veu el nostre grup, un menyspreu cap a la societat menorquina
en aquest moment, perquè en el consell insular tenim tota les
alAlegacions que han fet totes les associacions, no és POOT
donar per aprovat aquest avanç, aquest avanç està en
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discussió, la societat està discutint això i ara aquí ja ho donem
tot per fet.

Tornem-hi, si la norma que es pretén modificar és de rang de
llei és un disbarat que remeti una norma que és de rang inferior
i a més encara no existeix. Què feim amb això? Si aprovam el que
es pretén l’única cosa que farà és incrementar més inseguretat
jurídica. Vull dir que és una de les característiques que ha
vengut demostrat aquest Govern, inseguretat jurídica i donar
un xec en blanc a qui controli el PTI. Per tant, els qui vostès
anomenen altra vegada colAloquialment POOT. Què passa?
Vostès, a la seva manera i a la seva conveniència per no dir
amiguisme, podran tallar i allargar per allà on els convengui, ara
no existeix un text definitiu que qualifiqui, que ordeni
l’ordenació turística de l’illa de Menorca i creim que qui
governa, en aquest cas vostè i el seu grup, el pacte aquest
d’esquerres allò que hauria de fer és ser clar i evitar les
suspicàcies, suspicàcies que poden donar amiguismes, revenja
i per tant, el més idoni hauria estat que hagués vengut aquí amb
un PTI aprovat, però un PTI que definís exactament que volen
regular. 

Ara el PTI l’única cosa que diu és que el consell tendrà
facultats per assenyalar la quota de places que li vengui en
gana, sense cap criteri aprovat. Si ara eliminem la necessitat que
hi hagi un intercanvi de places perquè ni pugui haver de noves
l’única cosa que feim és donar-li un xec en blanc, en aquest cas
a la presidenta del consell insular, no val dir que farà un
reglament, si d’allò que es tracta és de planificar això exigeix
dos requisits, no estam parlant tot el temps d’una planificació
urbanística, idò les regles o normes de planificació que es
proposin han de ser completes, passen per informació pública,
segueixen el procediment reglamentari d’allò que és planificació
damunt el territori, no és allò que tenim ara, no es POOT
acceptar que la planificació que vostès proposen sigui
autoritzar per després fer un reglament, això és el que està dient
el PTI. Jo que som honest, legal i que no tenc cap tipus
d’interès jo faré el reglament.

Quant a procediment, en aquests si ens diuen jo venc aquí,
en aquest cas consell insular, tenc el PTI aprovat, el PTI em
dóna per exemple d’aquí a l’any 2010 s’aprovaran ics places
turístiques, en base a què? Als criteris que estan aquí, recollits
al PTI, no hi són, uns criteris recollits degudament motivats i
justificats. D’acord, tenim ja les places i els criteris que
s’utilitzen i després es farà això en unes àrees, però aquestes
àrees no escollides arbitràriament com s’ha fet aquí i amb algun,
com es diu en castellà algún soplo del GOB, no unes àrees en
base a uns criteris que poden ser d’equilibri econòmic
interterritorial, d’acord ja ho tenim tot, després es porti aquí la
modificació que correspon, però així no. Però ara aquí que em
diguin anem a seccionar la Llei general turística que ens remet
a un avanç del PTI que l’única cosa que diu és que cada 4 anys
la presidenta i el president que en aquell moment estigui en el
consell insular dirà quantes, on i a qui es donen aquestes
places.

En definitiva l’única cosa que ens diu el PTI es que sabrem
qui ens donarà la plaça, la persona, en aquest el president o la
presidenta del consell. Em deman de què es tracta aquí, aquí es

tractava d’aportar un norma que fes que tots els ciutadans
fóssim igual davant la llei, amic aquí no la tenim, si ara ens
adaptem a unes regles, perfecte, però és que d’aquesta manera
la regla serà que el president o presidenta de torn apliqui
l’arbitrarietat per saber a quins projectes sí li dóna les quotes i
a quins no li dóna. En aquests moments, tal i com ho tenim,
sabem que es donen de baixa unes places per donar-ne d’alta
unes altres, però mitjançant aquesta modificació allò que ens
POOT contestar el president en aquest cas és, miri a mi m’és
indiferent que vost è doni de baixa places, nosaltres podem
créixer, podem créixer tal com està el PTI i l’única cosa que
vostè ha de fer és venir a mi i dir-me aquí està això i jo li diré si
té quotes o no en té per fer. Quina seguretat donem a la gent?
Ara en aquest moment tenim un límit i és la necessitat de
l’intercanvi, però d’aquesta manera el que feim és eliminar
aquest límit i llavors quin és el límit? Quin és el sostre que fixa
aquest límit? Un reglament, segons l’avanç del PTI, un
reglament que farà l’equip de Govern, no es sap molt bé ni
quan, ni quantes places, però a més tal i com està a l’ordenació
turística dins aquesta PTI el que denota és un enfocament a
protegir determinats establiments en perjudici d’uns altres, aquí
no es tracta d’aflorar l’oferta que hi ha? No es tracta de donar
sortida a la realitat de Menorca? D’aquesta manera entenem
que no és POOT fer.

Miri el Partit Popular podria pensar el més còmode prima
facie, miri que aprovin aquesta modificació de llei i això em
donarà l’arbitrarietat suficient perquè quan el Partit Popular
governi podrà fer el que vulgui, però no el Partit Popular no vol
això, perquè això és només obrir una porta a problemes i allò
que necessiten en aquest cas els administrats i els
administradors és una llei que sàpiga cadascú on està i fins on
POOT arribar, d’aquesta manera no és possible. Amb la
remissió que es fa d’un text  a l’altra, amb aquestes quotes que
no es sap l’any que ve allà on cauran, quan seran, quins
inversors es poden aventurar a fer alguna inversió? Cap, o
algun ilAluminat o algú que tengui informació privilegiada, ni
més ni manco.

Creim que així no es soluciona la problemàtica que tenim en
aquest moment a Menorca, això de reconduir textos d’una
banda a l’altra. Hem de cercar una solució per a Menorca i
aquesta que s’ha plantejat de la manera que ve, fent referència
a alguna cosa que no sabem que serà, entenem que això enlloc
d’afavorir a la majoria el que fa és afavorir a uns pocs en
perjudici dels altres.

Res més.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes per al seva intervenció en
nom del Grup Popular. En torn de rèplica Sra Barceló en nom del
Grup Socialista té la paraula. 
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyors del Partit Popular, la veritat
és que ho tenia difícil la Sra. Misericòrdia defensar un
posicionament del Partit Popular, clarament defensor dels
interessos mallorquins, front a allò que és l’oferta turística de
l’illa de Menorca i la realitat de l’illa de Menorca, no he tengut
opció de convèncer-los. Aquí es demana una cosa ben simple,
a Menorca l’intercanvi no és possible, no ho ha estat, no és
possible, l’única manera de créixer en places d’allotjament
turístic. Quines han estat les conseqüències que hem tengut?
Que les urbanitzacions han anat creixent ben igual, a les zones
turístiques han anat creixent ben igual i tenim un problema
d’oferta construïda, al marge dels paràmetres turístics que es
demana via llicències d’ús residencial, sense cap tipus de
control de qualitat i amb una oferta ilAlegal importantíssima. 

Açò és el resultat a Menorca de la Llei general turística, que
estic convençuda que no ho volia. Llicències en sòl residencial
de les zones turístiques que es desvien i es traslladen a allò que
és l’oferta legal, d’açò en som conscients tots que tenim un
problema en aquestes Illes i que funcionam amb l’hipocresia de
la doble comptabilitat, una hipocresia claríssima, tenim 46.000
places, però construït a les urbanitzacions què tenim? On va la
gent quan arriba a Menorca o a les altres illes? Funcionam i
seguim funcionant amb aquesta hipocresia total. Què es
demana aquí? Simplement que Menorca quedi fora de
l’intercanvi i que per tant, tot allò ja construït si no s’aprova
aquesta llei no seria possible, tot allò construït pugui entrar i
t engui opció de ser oferta turística si compleix una sèrie de
paràmetres de qualitat, no la que es construirà nova, la que
tenim ja i per açò ens hem d’excepcionar d’aquest article. Allò
que tenim construït avui que vulgui entrar com a oferta turística
si compleix uns paràmetres de qualitat ho pugui fer, perquè si
no s’aprova aquesta exclusió de Menorca d’aquesta norma
general el que està construït no té opció d’entrar com a oferta
turística i en tenim molta de construït a les zones turístiques
sense ser-ho. Nosaltres aquí feim un exercici d’iniciativa per
resoldre aquesta situació.

Per tant, demanam i evidentment POOT enredar així com
vulgui, evidentment que el POOT no està aprovat, s’aprovarà
mitjançant el Pla territorial i s’aprovarà amb totes les qüestions
que s’hagin de modificar, faltaria més. Però concretament
aquest aspecte, el fet que allò que ja està construït pugui entrar
dins el mercat turístic, aquest no l’ha qüestionat ningú, aquest
concret que avui aprovam aquí és precisament el que ningú ha
qüestionat, tothom hi està d’acord, aquest, les altres coses ja
les discutirem a Menorca i vertaderament si serem capaços o no
d’arribar a acords amb el Pla territorial, açò és una altra qüestió
i ho podem debatre tot quan vulguem, però en aquest punt,
l’únic punt que fa referència és l’única, de les poques coses,
allà on no hi ha cap alAlegació. Jo crec que la gent ho entén que
allò que tenim construït no ho podem tirar a la paperera, li hem
de donar una opció, quina li donam? Quina li hem de donar?
Clar perquè aquí només preveu que es puguin emprar i es
puguin autoritzar noves construccions, no allò que tenim
construït. Per tant, bàsicament creim que és una opció que
resoldria, estam convençuts que és l’única opció, en aquest
moment així com està la llei és l’única opció de tirar endavant

tot allò que tenim construït baix paràmetres de qualitat, l’única.
Vostè mateixa decidirà vertaderament què vol, que tot allò que
tenim construït hi sigui o no hi sigui.

Moltes gràcies i vostè evidentment POOT enredar el que
vulgui, POOT justificar amb el Pla territorial el que vulgui, que
no està aprovat i que està subjecte a modificacions. Aquí
demanam una cosa ben concreta, vol l’intercanvi per només fer
noves places? O és capaç de reconvertir allò que ja tenim
construït? Aquesta és la pregunta vol legalitzar i tirar endavant
baix paràmetres de qualitat allò que tenim construït o no? Ja ho
explicaré als seus electors a Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló per la seva intervenció en nom
del Grup Socialista. En torn de contrarèplica la Sra. Sugrañes té
la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Barceló, surt aquí atacant i el primer Menorca, menorquins,
Balears. Bé miri, no té arguments i miri, vostè els m’ha donat
tots. Aquesta presa en consideració d’aquesta llei, allò que
vostè ha de tenir en primer lloc present és que el president ha
de ser el president de tots els menorquins, no només d’alguns.
Ha dit això és l’única manera d’aflorar aquests establiments i
aquesta oferta ilAlegal, aquesta no és l’única manera, hem de
cercar la manera que efectivament i en això hi estam d’acord,
que aquesta oferta es pugui canalitzar pels canals que
correspongui, però és que això no és la manera Sra. Barceló,
vostè ho sap i tant de bo, és allò que pensàvem nosaltres
aquesta modificació quan es va veure en un principi, tant de bo
que mitjançant aquesta modificació aclaríssim aquest tema, però
no és així.

Miri, el PTI és el PTI del pacte, no el tenim aprovat, però és
que a més el PTI no diu que això s’aclareixi, el PTI l’única cosa
que fa és anar de banda a banda i l’única cosa que insisteix és
que esto se desarrollará reglamentariamente, esto se acogerá
a los parámetros que se establezcan cuando cumplan una
serie de condiciones que se reglamentarán, están sujetos a la
ponderación que se establece en el texto definitivo del POOT.
En cuanto al cupo de vivienda unifamiliar turística o
residencial se repartirán entre los diferentes municipios, en
función de su población, plazas existentes y suelo vacantes.
No sabem si cap amunt o cap avall, no es fixa tot això, és a dir,
tant de bo Sra. Barceló tot això ho poguéssim aclarir mitjançant
aquesta modificació i sap que ens trobaria aquí i a més ho sap,
però no POOT ser d’aquesta manera.

Miri, vostè em diu textualment: “els ubicats a les zones
turístiques de l’illa de Menorca que es defineixen en el POOT
de l’illa”, ara n’hi ha uns, però és que amb allò que diu aquí no
sabem si quan això estigui aprovat definitivament seran
aquests, els hauran llevat, o seran uns altres, o hauran de fer
concessions entre vostès. A veure, tot això d’aquí el maleït PTI
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i això que ens ofereix, tot queda pendent per remetre a un
reglament posterior i torn a dir-li el mateix, li ho acab de dir, no
hi ha manera de sabre a què ens podem atenir. Què es vol a
Menorca? Aclarir aquest tema, sí senyora, ja, però d’aquesta
manera, em sap greu haver-li de dir, no es pot fer. Parla
d’hipocresia total, escolti no vengui a parlar aquí d’hipocresia,
perquè no pot ser més hipocresia que estem parlant d’un PTI
com si estigués tot aprovat i a Menorca està ple d’alAlegacions,
quin serà el PTI final? Serà el PTI que vol Menorca o serà
únicament el PTI que vol el pacte?

Entenem que aquesta presa en consideració d’aquesta
modificació de llei l’única cosa que fa en aquest moment no és
regular, és desregular i donar llibertat per fer allò que es vulgui.
S’arribat aquí, però bé s’ha arribat aquí amb els vots captius,
com no pot ser d’altra manera i com ja ens ho ha dit el
representant del PSM, amb els vots captius del PSM i
d’Esquerra Unida al consell, que bé tampoc s’ha llegit
exactament que posa en el PTI per votar això a favor.
Efectivament Menorca té aquest problema, però Sra. Barceló
aquest no és el tràmit en referència al procediment. Bé idò ens
hem d’asseure i parlar-ne, però no em remeti a un PTI que al
final no em diu res de res, no vol que li donin un xec en blanc
al president o presidenta del consell, el que vol es que li doni
tot el talonari de xecs.

Res més.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Algun grup que vol
intervenir en fixació de posicions? Substanciat el debat
procedirem a la votació.

Senyores i senyors diputats poden iniciar la votació.

Resultat de la votació: vots a favor 29, vots en contra 25. En
conseqüència queda aprovada la presa en consideració de la
proposició de llei 2012 presentada pel Consell Insular de
Menorca respecte la modificació puntual de la Llei general
turística.

V. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar
el procediment de tramitació directa i per lectura única al
Projecte de llei RGE núm. 1994/02, de creació del Col Alegi
d'Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears.

Passam al punt següent de l’ordre del dia que és l’acord
sobre la proposta de la Mesa, una vegada oïda la Junta de
Portaveus, de la tramitació directe i amb lectura única del
projecte de llei 1994 de creació del ColAlegi d’Educadors i
Educadores Socials de les Illes Balears. Si no hi ha cap grup
que vulgui intervenir la podem considerar aprovada per
assentiment?

VI. Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei RGE
núm. 1994/02, de creació del Col Alegi  d'Educadores i
Educadors Socials de les Illes Balears, per tramitació directa
i lectura única.

Idò passam al debat i votació, si n’és el cas, del procediment
de tramitació i amb lectura única del projecte de llei 1994 de
creació del ColAlegi d’Educadors i Educadores Socials de les
Illes Balears.

Es pot considerar aprovat per assentiment aquest projecte?
Sí. Declar aprovat la Llei de creació del ColAlegi d’Educadors i
Educadores Socials de les Illes Balears.

(aldarull a la sala)

Extraordinàriament poden aplaudir ja que hi ha unanimitat.

(aplaudiments)

En aquest cas no hi ha discussions.

Declaració institucional sobre el terrorisme.

El darrer punt de l’ordre del dia seria la lectura i aprovació,
si pertoca, d’una declaració d’aquesta cambra damunt el
terrorisme que el Sr. Secretari Primer procedirà a la seva lectura.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Després dels darrers atemptats que ha dut a terme la banda
terrorista ETA i, davant la impotència que sentim tots els
ciutadans de la nostra societat, el Parlament de les Illes Balears
vol manifestar el següent:

1. El seu menyspreu a la violència, humiliació i a l’atemptat
contra la dignitat de les persones que suposen aquests tipus de
fets.

2. La seva més enèrgica condemna i a la vegada manifestar
la solidaritat amb la família i amics, per l’atemptat de Santa Pola,
en el que han perdut la vida una nina de sis anys i un ciutadà,
a més de nombrosos ferits.

3. El suport a tota la societat i especialment als habitants del
País Basc per la seva lluita continuada contra la irracionalitat i
barbàrie que suposen aquests fets.

4. Reiterar el suport a tots els poders públics enfront del
xantatge continuat de la banda terrorista i les diferents
organitzacions que li donen suport i que l’únic que fan és
justificar una conducte feixista, salvatge i bestial.

5. Finalment, el desig que actes com aquests no es
repeteixin i que la nostra societat mai perdi l’esperança i la
serenitat.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada per unanimitat aquesta declaració?
Aprovada per unanimitat.

S’aixeca la sessió. Gràcies a tots.
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