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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió plenària

d’avui. El primer punt de l’ordre del dia consisteix en el debat

de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 2154/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a dades estadístiques de Setmana Santa.

La primera pregunta RGE núm. 2154/04, ajornada a la

sessió anterior, relativa a dades estadístiques de Setmana Santa

que formula l’Hble. Diputat Sr. Celestí Alomar i Mateu del

Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Sr. Conseller, li vàrem fer una pregunta fa una sèrie de plens

damunt les previsions de Setmana Santa. Les seves previsions

eren optimistes, deia que hi hauria més planta oberta i que

també hi hauria més clients. Una vegada passada la Setmana

Santa llegim que la Federació Espanyola d’Hoteleria diu que

els resultats a Balears han estat modests i que la planta oberta

havia estat d’un 65% i l’ocupació un 70%. Veim també

declaracions dels comerciants d’algunes zones turístiques i

diuen que s’ha venut menys que l’any anterior. I també hi ha

unes declaracions del President del Consell Insular d’Eivissa

allà on diu que la cosa no està per tirar coets. 

M’agradaria saber exactament quina metodologia ha

utilitzat la Conselleria de Turisme per tenir aquestes

estadístiques, ja que hi ha una certa discrepància entre allò que

són les seves previsions i posteriors declaracions després de

Setmana Santa amb les declaracions dels agents turístics del

sector.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé la

metodologia que s’ha utilitzat és la que s’utilitza

tradicionalment, la mateixa que varen utilitzar vostès. Les

previsions són sempre en base a les informacions que podem

rebre del sector, les informacions que ens poden venir de

l’aeroport quant a les reserves de slots i de programacions de

vols i després unes enquestes d’ocupació que fa setmanalment

la Conselleria de Turisme i que vostè també coneix.

Una estadística pròpia de Setmana Santa no existeix, com

vostè també sap, ni de Nadal, ni de moments puntuals. Hi ha

estadístiques mensuals que quant tenguem tancades les del mes

d’abril podrem donar les xifres definitives. Vostè em parla

d’unes determinades notícies, jo n’hi llegesc una altra. Tancada
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la Setmana Santa un mitjà de comunicació d’aquestes illes

titulava, a una pàgina important i que segurament vostè també

va llegir: “las islas cierran la Semana Santa con 10 turistas

más que el 2003 y una ocupación del 70%”. 

Jo li demanaria que esperem, que esperem que tenguem

processades totes els dades i quan tanquem el mes d’abril

podrem saber efectivament els resultats d’aquesta Setmana

Santa. Fins ara només estam parlant de previsions i de

presumpcions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Esperarem tot el que faci

falta, però jo crec que ja hi ha algunes qüestions que ja en

podem parlar i que es poden concretar. Primera si s’utilitza la

mateixa metodologia que utilitzàvem nosaltres l’any passat, o

els darrers anys, li he de dir, l’he de corregir, de la Setmana

Santa hi havia estadístiques concretes. La metodologia era que

els inspectors sortissin a diferents zones, mirar l’ocupació i a

més, també mirar la planta oberta. Era amb un nivell de rigor

bastant alt i la planta oberta de Setmana Santa de l’any 2003,

no em faci així amb el cap que no, la planta oberta de Setmana

Santa del 2003, que són les estadístiques que es varen publicar

en els diaris, a tota la premsa local, era del 71%. Si realment el

71% era la planta oberta de l’any passat i enguany és un 65%,

no sé com vostè pot dir que hi ha més planta oberta. No sé com

ho pot dir.

Segona, no crec que les estadístiques diu que no ha fet, o

sigui que no és la mateixa metodologia perquè ha deixat de fer

estadístiques. Em dóna la impressió de què vostè està parlant

per boca d’altres. És a dir, vostè conta allò que li diuen els

demés. Clar, de vegades allò que li diuen els demés no és...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Conseller de

Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. No, no

es parla per boca d’altres, estam dient que estam parlant de

previsions i que per poder parlar de realitats haurem d’esperar

al final. En qualsevol cas allò que sí li garantesc Sr. Alomar, és

que no faré allò que vostè va fer la Setmana Santa anterior. La

Setmana Santa anterior vostè va sortir als mitjans de

comunicació, dijous 4 d’abril del 2003, dient: “cifra la

ocupación en un 74,3%”. I vostè tenia unes dades internes de

la seva conselleria, del CITTIB, xifrant l’ocupació en un

67,45%. Vostè l’any passat va donar unes xifres als mitjans de

comunicació molt superiors a la que els seus propis serveis del

CITTIB li estaven donant. Això és allò que jo no faré.

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 2352/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a planta depuradora d'Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la segona pregunta RGE núm. 2352/04, relativa

a planta depuradora d’Eivissa que formula l’Hble. Diputat Sr.

Joan Boned i Roig del Grup Parlamentari Socialista. Té la

paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. La pregunta queda feta en els seus

propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Boned, jo li agraesc moltíssim que s’interessin per l’EDAR de

Vila, ja era hora que traguessin el cap de davall la terra i agrair-

los que es sumin al problema que tenim a Vila i que vostè n’és

conscient.

Sense comptar qüestions i accions fetes per la futura EDAR

de Vila, en aquests moments de dia 1 de juliol de l’any passat

a dia d’avui la inversió que s’ha feta és de 794.000 euros. Que

va amb instalAlació de cabalímetres, reparació de l’emissari

submarí, substitució de bombes d’impuls, desodorització del

bombeig de Talamanca i reparacions vàries de l’EDAR

d’Eivissa i ara en aquest moment en fase de licitació, que

compten dins aquests 794.000 euros, hi ha el dipòsit

d’eliminació de l’EDAR d’Eivissa i la substitució dels

motoreductors i especiadors de fangs. En total s’està fent una

inversió per part del Govern balear de 794.000 euros des de dia

1 de juliol de l’any passat fins ara. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé Sr. Conseller i abans de què faci

vostè referència en el seu segon torn d’intervenció, dir-li que sí

voldria marcar que la situació actual i el moment actual és que

el Grup Socialista està a l’oposició i vostès governen. Per tant,

nosaltres feim oposició i vostès han de presentar propostes i

executar projectes.

Sobre la problemàtica, dir que s’han anunciat diferents

coses entorn a aquest EDAR. En el juny del 2003 el Sr. Matas

va dir que arreglar la depuradora d’Eivissa és una obra

d’interès general. En el juliol del 2003, octubre de 2003

s’anuncien inversions a Eivissa i Formentera per un import de
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4 milions i el desembre s’anuncia un pla de millores

d’emissaris. 

La situació que tenim a dia d’avui, efectivament hi ha la

construcció d’un dipòsit a l’EDAR que està en marxa, està en

fase d’adjudicació. Per tant, no ha començat encara i no és

previsible que comenci abans de l’estiu. Entre tant tenim que

els veïnats, tan dels municipis d’Eivissa com de Santa Eulàlia,

segueixen patint aquestes males olors, es segueixen produint

abocaments en el torrent de la Llevanera que passa per dins el

cas urbà i que va directament al port. Tots sabem, vostè també

com nosaltres Sr. Conseller, que està pendent l’aportació d‘un

solar per a la construcció d’una nova depuradora, però això no

ha de servir com excusa. Vostè també coneix les impossibilitats

del municipi d’Eivissa per aportar aquest terreny i en qualsevol

cas aquesta depuradora no estarà fins a, com a molt prest, 4

anys. 

No podem seguir 4 anys exactament igual que estam en

aquests moments i per tant, els problemes s’han de resoldre i no

resoldre’ls mitjançant anuncis i propostes. Els problemes es

resoldran Sr. Conseller amb feina i amb execució de més

projectes, no només els que vostè, les quatre coses que vostè ha

anunciat i que són petits projectes i petites propostes. I això és

allò que precisament li demanam des del Grup Socialista i des

d’aquesta oposició i que és feina i que s’executin aquestes

obres perquè han passat ja pràcticament un any des de les

eleccions de l’any passat i creim que ja és hora de què es vegin

alguna cosa més que els petits projectes que vostè acaba

d’anunciar aquí i es vegin propostes més efectives i que vagin

me's endavant per solucionar aquest problema d’aquests 4 anys

propers.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Conseller de

Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Boned, a mi no m’embullarà, a mi no em xerri de feina que no

em seguirà, treurà la llengua, no em xerri de segons quines

coses. Vostès han estat uns irresponsables durant 4 anys

damunt la depuradora d‘Eivissa. El Govern central, governat

pel Partit Popular, ha declarat l’obra d’interès general,

IBASAN en aquest moment, sense tenir el solar, està redactant

el projecte de la nova EDAR. 

Com qualsevol dels 67 municipis de Balears que aporten els

terrenys per fer la depuradora, l’Ajuntament de Vila, que jo

recordi governen vostès, és l’hora que encara avui trobi un

terreny. Hi ha una moció que ha presentat el portaveu del Partit

Popular, a la vegada Vicepresident del Parlament, en el pròxim

ple i que si volen demostrar la bona voluntat d’acabar amb les

olors de la depuradora de Vila, que aquests 4 darrers anys han

invertit més de 2 milions d’euros i no li han trobat una solució.

Facin una convocatòria pública allà on hi hagi algú que tengui

un solar i el pugui oferir. Nosaltres sense tenir el solar, que no

ens pertocaria, estam fent en aquest moment el projecte i sàpiga

vostè que de qui dependrà posar els doblers, està declarat

d’interès general, és del Govern central.

Li garantesc que el nostre compromís és ferm i és

transparent, en canvi les 600 foses sèptiques de Vila no ho

són...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 2353/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Diego Guasch i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a actuacions per prevenir l'atur de llarga durada.

Passam a la tercera pregunta RGE núm. 2353/04, relativa a

actuacions per prevenir l’atur de llarga durada que formula

l’Hble. Diputat Sr. Diego Guasch i Díaz del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. GUASCH I DÍAZ:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyors consellers.

Aquesta pregunta va adreçada al conseller de Treball i

Formació. Des del Grup Popular estam molt interessats en

conèixer quins resultats estan donant les actuacions de la

Conselleria de Treball i Formació per prevenir l’atur de llarga

durada.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Treball i Formació.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Guillem de Olives i Olivares):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Diputat, la Conselleria de Treball dins allò que és la comissió

executiva del SOIB va constatar allà on estan representats els

agents socials, les patronals i els sindicats que la conselleria

tenia una actitud de passivitat sobre els aturats de llarga durada.

Aquesta passivitat va motivar des de la comissió executiva del

SOIB es posés en marxa una prova experimental i aquesta

prova experimental ha posat de manifest que a partir d’ara allò

que és la conselleria ha canviat, ja no és passiva, està fent

actuacions actives i allò que estava fent amb els aturats de

llarga durada és que només feia damunt les 15.000 persones

que poden ser aturats de llarga durada durant un any en

aquestes illes feien una actuació damunt el 5%, és a dir, 750

persones. 

A l’actuació experimental que es va fer a Ciutadella ha

posat en marxa que aquesta actuació es pugui fer a totes les

Illes Balears. Aquesta actuació activa del SOIB a través de les

oficines ha produït en aquest moment que es faci una actuació

sobre el 25% dels aturats de llarga durada. És a dir, allò que

s’estava donant durant un any es feia una actuació activa de

750 persones, a partir d’ara com a mínim estam fent actuacions

de 3.750 persones. Atenem a 3.000 persones que el Govern

anterior.
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EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir Sr. Diputat?

I.4) Pregunta RGE núm. 2351/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a inici de la temporada turística.

Passam a la quarta pregunta RGE núm. 2351/04, relativa a

inici de la temporada turística que formula l’Hble. Diputada

Sra. Patricia Abascal i Jiménez del Grup Parlamentari

Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President, señoras y señores diputados. Sr.

Conseller, en la sesión plenaria celebrada el día 6 de abril, un

diputado de su grupo le preguntó sobre las previsiones de la

ocupación turística para la Semana Santa en nuestras islas.

Usted respondió que se afrontaba el inicio de la temporada con

optimismo, ya que habría más establecimientos abiertos y la

ocupación sería más alta que la temporada pasada.

Una vez pasado este período inicial y según recortes de

prensa en el que el sector se siente preocupado, en este caso le

puedo enseñar “el sector turístico está preocupado por la

temporada y pide un debate sobre la desestacionalización”.

¿Cómo valora el Sr. Conseller el inicio de la temporada

turística?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo em

mantenc en la mateixa opinió que vaig expressar dia 6 d’abril,

a més reafirmada i corroborada per les dades i pels fets. Fins al

mes de març, que són les dades que tenim avui processades,

tenim un increment en conjunt de les Illes Balears d’un 5,5%

quant a l’arribada de visitants. Per tant, jo li he de dir que en el

principi d’aquesta temporada, perquè tots sabem que quan

comença de bon de veres és el mes d’abril i maig, estam amb

un comportament millor i per tant, molt més optimista que el

que teníem ara fa un any.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Entonces no podemos entender

cómo es posible que el sector turístico muestre esa

preocupación, teniendo en cuenta que en el caso por ejemplo de

Ibiza hubo 2.000 plazas abiertas menos, la ocupación fue de un

85% y en cuanto a Mallorca fue de un 70% de ocupación.

Efectivamente el sector, según dice además la prensa, está

preocupado por las perspectivas que se avecinan. De hecho

ayer en la reunión que se tuvo con el touroperador TUI se

hablaba de un 20% menos de las reservas en el mercado

británico. Además el mes de marzo fue de peores resultados

que el año pasado, incluso el President del Consell Insular de

Ibiza y Formentera declaró “la cosa no está para tirar cohetes,

es un momento delicado”.

Sr. Conseller, ustedes tienen un problema, mientras estuvo

la ecotasa fue el problema que tenían todos los males del sector

turístico. Sin embargo ahora ustedes han decidido derogar la

ecotasa, se siguen manteniendo unos problemas en el sector y

de hecho las mismas declaraciones del presidente del

touroperador más importante que es TUI, de una manera sutil

amenazaba con desviar clientes y turistas a otros destino en

donde según comentaba él se daba la misma calidad y a un

precio inferior y que está causando problemas en el sector.

Tendrán que convencer a todo el sector hotelero de que no

bajen precios y de que se mantengan firmes ante las presiones

que están recibiendo por parte de los touroperadores. Esto es

un tema que tienen sobre la mesa y les corresponde a ustedes

poder solucionarlo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Començ

realment a estar satisfet de què entrin en la dinàmica que

nosaltres els estàvem explicant fa un any. És a dir, nosaltres

tenim avui un 5,5% d’increment a la situació de l’any anterior.

Nosaltres veim amb satisfacció com la nostra imatge està

millorant. Comprovam ahir, en aquesta reunió que vostè diu,

que el mercat que més sofria l’alemany, està pujant un 8% a les

Illes Balears. 

I vostès vénen aquí i em diu que expressa la seva

preocupació davant aquesta situació. I jo li deman, i quina

preocupació manifestaven i expressaven vostès fa un any? Fa

un any estàvem molt pitjor, aquí es negava qualsevol tipus de

crisis, aquí sortia el President del Govern, el vicepresident del

Govern, el conseller de Turisme, el conseller d’Economia i

negaven i criticaven el Partit Popular que estàvem aquí fent

catastrofisme i dramatisme. Jo avui estic content i estic satisfet

que obrin els ulls a la realitat, que pensin i en parlarem a la

interpelAlació, que després de 9 mesos ha fet el que ha pogut i

que és molt. Però efectivament, vostès ens havien deixat la

situació molt, però que molt malament.

I jo li ho dic amb tota la sinceritat del món, vostè em diu

com valor l’inici de la temporada, després del desastre que ens

havien deixat vostès, estar avui 5,5 punts per damunt i amb

perspectives de millorar molt més, jo em sent optimista. Però
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reconec que la situació és molt difícil i que 9 mesos encara no

basten per desfer tot allò que vostès varen espenyar.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 2354/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a promoció turística de Menorca en el

marc dels convenis de colAlaboració signats entre les

institucions i entitats del sector turístic de l'illa.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la cinquena pregunta RGE núm. 2354/04, relativa

a promoció turística de Menorca en el marc dels convenis de

colAlaboració signats entre les institucions i entitats del sector

turístic de l’illa que formula l’Hble. Diputada Sra. Assumpte

Vinent i Barceló del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula

l’Hble. Diputada.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Com a diputada de Menorca la meva

pregunta és, voldria saber quines són les accions previstes pel

Govern de les Illes Balears en la promoció turística de

Menorca, en el marc dels convenis de colAlaboració signats

recentment amb les institucions i entitats del sector turístic de

l’illa de Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo faria

aquí dues distincions, una quant a les quantitats que s’han

aprovat i l’altra quant a les accions. Quant a les quantitats l’any

passat es va firmar un conveni de colAlaboració entre el Govern

anterior i el Consell Insular de Menorca per valor de 500.000

euros, enguany hem incrementat aquesta quantitats fins als

600.000 euros. Per tant, hi hagut un increment important de la

quantitat. I quant a les accions el conveni allò que marca és que

és el consell insular que gestiona una part d’aquests recursos i

el Foment de Turisme de Menorca que gestiona la resta

d’aquests recursos, els que han d’anar presentant les iniciatives.

Amb la qual cosa hi ha una autonomia total, sempre que hi hagi

naturalment un control mínim per part del Govern quant a les

accions que es puguin desenvolupar en relació a la promoció

turística a càrrec d’aquest conveni firmat recentment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé ens alegram i felicitam el Govern

i el conseller per aquest augment, perquè resulta curiós que ara

aquest conveni s’incrementi considerablement, 100.000 euros

més, quan és el PP que governa a les Illes Balears i el PSOE en

el Consell Insular de Menorca. Açò demostra quin és el

vertader tarannà del Partit Popular i que tantes vegades s’ha

posat en dubte i que demostra per tant, que és fals i que quan hi

ha dos colors polítics és perfectament coherent amb allò que el

Partit Popular pensa fer. Cosa que per altra banda no va passar

quan als dos llocs governaven els mateixos.

Gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 2317/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a variant de Ferreries.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 2317/04, relativa a

variant de Ferreries que formula l’Hble. Diputat Sr. Eduard

Riudavets i Florit del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, com vostè bé sap, o

hauria de saber, la variant de la carretera general de Menorca

en el seu pas per Ferreries és l’obra més necessària i urgent de

la xarxa viària de l’illa. Per quins motius idò en el conveni de

carreteres que vostè va signar s’ajorna fins el 2008 la licitació

i inici d’obres d’aquest desviament?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera d’Obres Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Celebr

en primer lloc que el PSM reconegui que les carreteres són

infraestructures necessàries per a totes les illes. I li vull dir que

l’ajornament fins l’any 2008 en el nou conveni és per culpa de

l’anterior Govern que no va executar la (...) dels anys 99, 2000,

2001, 2002 i 2003. Es varen perdre quasi 40.000 milions de

pessetes i hem aconseguit recuperar aquests doblers i que pugui

tornar a ser una realitat la variant de Ferreries que no es va fer

a l’anterior legislatura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
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Sra. Consellera, la importància de les carreteres sempre li

hem donat, de les autopistes no. Sra. Consellera, vostè és

especialista...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

...en no contestar les preguntes que li formulen. He repassat

les seves respostes en aquesta cambra i en totes i cadascuna

d’elles s’ha dedicat a criticar l’anterior Govern, em fa por que

ara es dediqui a passar la pilota a Madrid, la qüestió és eludir

la seva responsabilitat. És vostè qui governa i és vostè qui va

signar aquest conveni i aquest conveni retarda fins el 2008 la

principal obra a les carreteres de Menorca. I enlloc dels 7,2

milions d’euros que va firmar el Sr. Verger del seu partit,

només n’hi posa 3,9 milions, d’açò n’haurà de donar

explicacions.

En aquest mateix conveni es fan 4 encomanes de gestió ja

directes per a Mallorca, autopista Inca-Manacor amb tots els

seus trams, açò ho varen canviar, autopista Palma-Peguera i

variant de Manacor-Sant Llorenç. Com és que no va incloure

l’encomana de gestió d’aquesta variant de Ferreries, vostè ha

reconegut per premsa que era urgent i important? Li ho

repetesc, no tiri pilotes fora i passi la pilota a Madrid.

És açò que ha de contestar, per què no la va incloure? I per

què la va incloure amb menys doblers? Si vostè no ho contesta

nosaltres som molt lliures d’interpretar-ho, com vulguem. I per

la meva part només veig dues possibilitats, per una part una

ineptitud manifesta o un menyspreu de discriminació cap a

Menorca, tota la resta són romanços. Una carretera que era

urgent la passa al 2008, després pot cercar les excuses que

vulgui. Una carretera que és urgent la pressuposta amb menys

doblers dels que fa 6 anys va fer un conseller del mateix color

polític que vostè. Açò si no és un menyspreu cap a Menorca és

una ineptitud per part seva. Doni respostes i no doni crítiques

a l’anterior Govern, és vostè qui governa i ja s’hauria d’haver

donat compte després de tant de temps.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera d’Obres Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, dir la realitat d’allò que

va passar els 4 darrers anys en un tema important com perdre

40.000 milions de pessetes de tots els ciutadans de les Illes

Balears no és amagar la meva responsabilitat. La meva

responsabilitat...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

...és recuperar el conveni perquè abans de dia 12 de març ni

tan sols es podia fer la variant de Ferreries. Vostè sap que en el

conveni anterior els projectes els redacta el Govern...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

...i els licita Madrid. Per què no varen redactar ni tan sols el

projecte de la variant de Ferreries? En 4 anys ni es va

encomanar la redacció del projecte de la variant de Ferreries.

El projecte de la variant de Ferreries sortirà a exposició pública

la setmana que ve. Totes les carreteres de l’illa de Menorca han

costat més del triple d’allò que estaven pressupostat en el

conveni de carreteres, Maó-Fornells i la ronda sud de

Ciutadella s’ha adjudicat en més del triple d’allò que estava en

el conveni i ho hem fet amb una encomana de gestió que ha

pogut licitar la conselleria. 

Per tant, no hi ha hagut cap discriminació de cap illa,

perquè li diré més, l’única illa allà on només falta una carretera

per fer és l’illa de Menorca, a l’illa d’Eivissa....

(Remor de veus)

Sí, sí la variant de Ferreries del conveni, les altres o estan

fetes o s’han començades com la ronda sud de Ciutadella. Les

illes d’Eivissa i Mallorca estan en un 10% d’execució del

conveni de carreteres i també tenen dret les altres illes a tenir

el mateix nivell d’execució que té l’illa de Mallorca.

Per tant, jo sé que costa reconèixer que es varen tirar els

doblers, però haurien de contestar per què no varen ser capaços

ni de redactar el projecte de la variant de Ferreries. 

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

I.7) Pregunta RGE núm. 2350/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a desviament de Ferreries.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la setena pregunta RGE núm. 2350/04, relativa a

desviament de Ferreries que formula l’Hble. Diputada Sra.

Maria José Camps i Orfila del Grup Parlamentari Socialista. Té

la paraula la Sra. Diputada.
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LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.

Consellera, insistim en el mateix tema, hem escoltat amb

atenció les seves explicacions i no ens han convençut en

absolut, era el Govern de l’Estat l’encarregat de la gestió

d’aquest projecte de Ferreries, no ho oblidi, i cerqui les

responsabilitats corresponents. Així i tot volem que ens

expliqui, a més, quin és el motiu de rebaixar la quantitat

econòmica necessària per fer front al finançament de la variant

en el nou conveni signat entre el Govern de l’Estat i la

comunitat autònoma de les Illes Balears dos dies abans de les

darreres eleccions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera d’Obres Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sr. President. Miri Sra. Diputada, a l’anterior

conveni de carreteres de l’any 98 i llegiré textualment

“corresponderá a la administración de la comunidad

autónoma la tramitación, redacción y aprobación de los

estudios informativos, anteproyectos y proyectos de

construcción y trazado”. Per tant, Madrid tenia la competència

per licitar les obres, però per fer els projectes i lliurar-los a

l’administració de l’Estat era competència de la comunitat

autònoma. I la variant de Ferreries ara urgeix molt, però la

passada legislatura no tenien cap interès en la variant de

Ferreries perquè la conselleria no va ser capaç de redactar el

projecte, l’hem redactat nosaltres i la setmana sortirà a

informació pública. Això com les altres carreteres.

Dir-li que nosaltres hem fet tota la feina possible per

recuperar els doblers que s’havien perdut, 40.000 milions de

pessetes de tots els ciutadans de les illes s’havien tirat,

textualment al fems. Hem aconseguit recuperar mitjançant un

nou conveni, que desgraciadament comença l’any 2006,

efectivament, però que tenim possibilitat d’encomana de gestió

i esperem que amb una resolució del secretari d’estat puguem

tenir aquesta encomana de gestió per fer la necessària variant

de Ferreries i que realment és molt necessària.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Miri Sra. Consellera, el projecte està

fet i no entenem aquest ajornament fins el 2008. De totes

maneres potser ja no se’n recorda de les coses que ha dit d’ençà

que governa. El juliol del 2003 la premsa local menorquina treu

com a titular “el Govern agilizará el proyecto de la variante de

Ferrerias” i subtitula: “el ejecutivo anticipará fondos propios

de la comunidad para adelantar la ejecución del convenio de

carreteras que pospone su vigencia al 2008", anunciant que el

Govern balear ha actualitzat el pressupost de la construcció de

la variant de Ferreries que passa de 7,2 milions d’euros, previst

en el conveni de carreteres del 98 a 11,4 milions d’euros.

Sorprenentment però, dos dies abans de les darreres eleccions

generals es signa corrent un nou conveni de carreteres, en el

qual no només es retarda l’inici de les obres de la variant de

Ferreries fins el 2008, com hem dit, sinó que a més, es redueix

el seu pressupost 3,9 milions d’euros i amb la qual cosa

Menorca ha perdut 3,3 milions d’euros.

Menorca és la que perd doblers i la Sra. Cabrer davant açò

resta importància al contingut d’aquest nou conveni, així ho

expressa a la premsa. Ho reconegui Sra. Consellera, ha

fracassat en el seu intent d’aconseguir més finançament de

l’Estat, ha fracassat i amb tot açò és Menorca l’illa que més ha

perdut. Expliqui’ns Sra. Consellera per què tanta pressa en

signar un conveni, el contingut del qual al cap i a la fi segons

vostè no té tanta transcendència  i en el qual no s’aconsegueix

ni un euro més. Ha fracassat davant dels seus mateixos.

Vol dir amb això que el Govern no pensa complir els

convenis que signa si no tenen transcendència els seus

continguts? Que el Govern fa el que vol, fonamentant una

lamentable inseguretat jurídica? Sra. Consellera, açò no té nom,

la discriminació en qüestions de carreteres a Menorca és

flagrant. Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera d’Obres Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

El que s’ha de sentir! Acusar el Govern d’una mala gestió

del conveni de carreteres! Realment jo crec que la barra que

tenen és monumental.

(Remor de veus)

De totes formes sí que hem obtingut més doblers del

conveni, tenim 30 milions d’euros per a expropiacions que

abans no hi eren. Hem fet una millor negociació, hem

aconseguit recuperar els 40.000 milions. Dir-li que el projecte

no estava fet, en 4 anys no varen tenir interès ni de redactar el

projecte, una cosa tan senzilla. 

I dir-li realment que Menorca és l’illa més afavorida. Miri,

Maó-Fornells en el conveni estava previst en 3 milions d’euros

i n’ha costat 8 i s’ha fet. La ronda sud de Ciutadella estava en

el conveni amb 2,5...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:
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Per favor un poc de silenci. 

(Remor de veus)

Per favor, està en ús de la paraula l’Hble. Consellera. Per

favor...

(Remor de veus)

Sr. Quetglas, per favor faci el favor de moderar-se. Es

tranquilAlitzi per favor, es posi tranquil. Sra. Consellera vostè

té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Jo entenc que... Bé, la ronda sud de Ciutadella estava en 2,5

milions d’euros i l’hem adjudicada, ja s’ha començat, per 9

milions d’euros. Repetesc, Menorca té executat el 90% del

conveni de carreteres, Eivissa i Mallorca un 10%, si arriba i

això per la seva gestió.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i remor de veus)

I.8) Pregunta RGE núm. 2355/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a entrada en servei del centre de salut de

Canal Salat a Ciutadella.

EL SR. PRESIDENT:

La pregunta núm. 8 queda ajornada.

I.9) Pregunta RGE núm. 2356/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a actuacions del Pla de carreteres.

Passam a la pregunta número 9, RGE núm. 2356/04,

relativa a actuacions del Pla de carreteres, que formula l’Hble.

Diputat Sr. Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, aviat

farà nou mesos que els consells, els distints consells, i el

Govern varen arribar a un acord per definir un pla de carreteres

per a les dues pròximes legislatures, un pla de carreteres molt

ambiciós. En relació a aquells projectes que són competència

únicament i exclusiva del Govern, ens agradaria saber

exactament en quina fase estan cada un d’ells: fase d’execució,

licitació o bé ja adjudicació. Per això des del Grup

Parlamentari Popular demanaríem a la consellera d’Obres

Públiques en quina fase està cada un d’aquests projectes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera d’Obres Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo crec que en aquests

primers nou mesos de legislatura el Govern ha aconseguit

reactivar molt considerablement totes les infraestructures

viàries de les tres illes previstes en el Conveni de carreteres.

No hem d’oblidar que aquestes inversions s’havien de fer en

el període 98-2005 i l’anterior govern va fracassar rotundament

en la seva gestió. Sota l’excusa d’un victimisme irracional no

varen ser capaços ni tan sols de fer els projectes

d’infraestructures del conveni que no són ni molt manco

autovies, com la variant de Manacor, la variant de Sant

Llorenç, o la variant de Ferreries que ara reclamen tan

insistentment, que estava previst fer-les l’any 2000 i que el

govern ni tan sols no va redactar el projecte. I amb això varen

perdre prop de quasi 40.000 milions de pessetes de tots els

ciutadans de les Illes Balears. El primer objectiu de la

conselleria era poder recuperar aquesta quantitat tan important,

cosa que hem pogut fer amb un nou conveni de carreteres, que

a més incorpora importants novetats, com el pagament

d’expropiacions per part de l’Administració de l’Estat o

l’encomana de gestió a la comunitat autònoma perquè pugui

licitar les obres. 

De les encomanes rebudes podem dir que en aquest moment

estan totes en marxa. En aquests vuit mesos hem començat cinc

obres. Una a Eivissa, que és Eivissa-Sant Josep; una a

Menorca, que és la ronda sud de Ciutadella; i tres a Mallorca,

que són la variant d’Inca, la variant de Llucmajor i l’autovia

Arenal-Llucmajor. A part d’això en aquests moments hi ha sis

infraestructures en licitació, totes de Mallorca, i la setmana que

ve en sortirà a licitació una altra, que és el desdoblament de la

ronda d’Eivissa, obres totes elles que començaran aquest estiu.

Ens quedaran així per licitar quatre obres a Mallorca, dues a

Eivissa i una a Menorca, que estan molt avançades en tota la

seva administració administrativa però que encara no estan en

condicions de poder-se licitar. 

Crec sincerament que en pocs mesos s’ha fet una bona

feina, de la qual sincerament em sent molt satisfeta. Moltes

gràcies.

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 2357/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a acords a la Mesa de diàleg social.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la desena pregunta, RGE núm. 2357/04, relativa

a acords a la Mesa de Diàleg Social, que formula l’Hble.

Diputat Sr. Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:
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Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, quina és

la valoració que fa el Govern sobre els acords adoptats per la

Mesa de Diàleg Social que es va celebrar fa dues setmanes?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Efectivament dia 13 d’aquest mes,

a les cinc i mitja de l’horabaixa va tenir lloc la Mesa de Diàleg

Social, on es varen acordar tota una sèrie de punts.

En primer lloc, que la Mesa sigui un òrgan d’acollida de

suggeriments i un òrgan permanent de debat, i es varen acordar

reunions trimestrals ordinàries, però reunions extraordinàries

per poder parlar de medi ambient, per poder parlar

d’infraestructures, per poder parlar del nou finançament en

matèria educativa i sanitat, la compareixença del conseller de

Comerç per parlar dels temes de comerç, i apunt dos temes

més: els temes d’habitatge i els temes de transports.

Vàrem presidir aquesta mesa tres consellers: jo com a

vicepresidenta, la consellera de Presidència, el conseller de

Treball i el conseller d’Economia. En boca dels mateixos

sindicats, varen valorar la reunió de manera molt positiva, tant

els sindicats com les patronals. La idea és poder tenir el diàleg

com a base de tota la nostra acció i, per tant, seguir per aquesta

línia de consens i seguir per aquesta línia de diàleg. 

He de dir que efectivament un dels temes on també voldrem

arribar serà veure tot allò del pacte per l’ocupació, que és una

altra de les reivindicacions dels sindicats i de les patronals, i en

aquest sentit vull dir que la voluntat del Govern, maldament no

ho cregui l’oposició, és sempre de diàleg i poder fer les coses

amb els sindicats com va quedar reflectit a la roda de premsa,

i a tenor d’una galeria d’un diari pareixia que sabia greu a

algun dels partits minoritaris de l’oposició, però aquest govern

està disposat a dialogar.

Moltes gràcies, Sr. President.

I.11) Pregunta RGE núm. 2347/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a tarifes de les barques de

Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’onzena pregunta, RGE núm. 2347/04, relativa a

tarifes de les barques de Formentera, que formula l’Hble.

Diputat Sr. Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

l’any passat destacats membres del Partit Popular varen afirmar

que l’entrada en vigor de la nova llei de ports a partir de l’1 de

gener d’enguany suposaria una reducció molt important de les

taxes portuàries i, d’aquesta manera, indirectament del preu

dels passatges. 

Contràriament a això el que hem vist és que amb l’excusa

de la pujada de taxes, que no baixada, les companyies

navilieres que operen entre Eivissa i Formentera han fet una

pujada molt important de les tarifes, que en aquests moments

ja queden en 15,9 euros per cada trajecte d’anada o de tornada.

Tenint en compte que es tracta d’una línia d’interès públic,

volíem saber si el Govern ha fet o pensa fer alguna actuació per

tal de reduir els preus o, dit d’una altra manera, o reduir els

efectes sobre els preus que ha provocat aquesta pujada de les

taxes portuàries.

La veritat és que ens ho hem pensat una mica abans de

presentar aquesta pregunta, perquè, en vista dels resultats de la

declaració d’obligació de servei públic dels vols interinsulars,

no sabem si és millor que actuïn o que deixin d’actuar, però

pensam que és la seva obligació, no com en el tema dels horaris

de barques, que l’any passat al llarg d’uns mesos la darrera

barca d’Eivissa a Formentera va ser a les sis de la tarda sense

que es fes cap actuació.

Esperam la resposta del Govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera d’Obres Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, efectivament el Govern

està pendent, les gestions que ha fet és que està pendent que el

Ministeri de Foment compleixi la disposició addicional

vigèsima de la nova llei de ports, que diu que "Con el fin de

contribuir a la integración de los mercados de los

archipiélagos balear y canario y a la cohesión territorial de

los mismos, en el plazo de seis meses desde la publicación de

esta ley, y previo informe de las respectivas comunidades

autónomas, se aprobará reglamentariamente el régimen

económico específico, que contemplará, entre otras, aplicación

de bonificaciones adicionales de hasta el cien por ciento de las

previstas en la ley." Si es compleix això en el termini de sis

mesos, que acaba dia 27 de maig, seran molt més barates les

tarifes si nosaltres exigim al Ministeri de Foment que

desenvolupi en aquest termini el reglament que desenvolupi

aquesta disposició addicional.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:
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Moltes gràcies, Sr. President. Ja m’ho suposava. És a dir,

ara el nou govern de Madrid ha de resoldre el que vostès varen

espatllar a pesar del que deien; perquè fixin-se, nou reglament:

“La nueva ley de puertos reduce las tasas portuarias entre el

60 y el cien por cien”. Afirmació, la Llei de ports: “La

reducción de tasas portuarias permite abaratar los pasajes

entre el 8 y el 28 por cien”. Preguntin a Formentera si això és

el que ha passat o si ha passat exactament al contrari,

exactament al contrari i ara ho hem d’arreglar mitjançant un

decret, una cosa que vostès no varen fer, o possiblement, com

diu el Sr. Verger, ben conegut per vostès, “se mostró partidario

de efectuar algunas rectificaciones de la ley, ya que considera

que en algunos aspectos se ha columpiado”. 

No només s’ha de fer un decret. S’ha de canviar aquesta llei

que vostès ens vengueren com un gran avantatge, com una gran

millora, i ha suposat un augment considerable de tarifes, i

llavors les navilieres mai no redueixen. Si algun dia reduïssin

les taxes...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Consellera

d’Obres Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Diputat, jo li he llegit la

nova llei de ports, que va ser gràcies a una esmena de Coalició

Canària i el Partit Popular en el Senat, que es va traduir en un

règim específic per a Balears i Canàries, que no entrava en

vigor dia 1 de gener, sinó que s’havia de desenvolupar amb un

decret en un termini de sis mesos que acaba dia 27 de maig, i

que tendran bonificacions les taxes d’un cent per cent i, per

tant, suposarà un abaratiment molt important del trànsit marítim

interinsular i especial d’Eivissa i Formentera.

Si ha canviat el color polític del Govern per unes eleccions

dia 14 de març, nosaltres no ho podem controlar. La voluntat

del Partit Popular, que va aprovar aquesta llei, era aprovar

aquestes bonificacions. Esperam que el nou ministeri, la nova

ministra segueixi amb aquesta llei, ho compleixi i sortiran

beneficiats; que compleixi el que havia posat el Parlament de

l’Estat amb una majoria del Partit Popular i Coalició Canàries.

Per tant nosaltres exigim que es compleixi abans de dia 27 de

maig i que les bonificacions si pot ser arribin al màxim

possible, i estam en aquestes negociacions amb el Ministeri de

Foment.

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 2358/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a fons provinents de

l'ecotaxa.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta número 12, RGE núm. 2358/04,

relativa a fons provinents de l’ecotaxa, que formula l’Hble.

Diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Voldríem saber en quina situació es

troben els fons de l’ecotaxa destinats al finançament de

projectes a l’illa de Menorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

efectivament a l’illa de Menorca hi havia una sèrie de projectes

amb conveni amb el Consell Insular de Menorca, fins a cinc,

que exigien una execució anterior a dia 31 de desembre de

l’any 2003 o, en el seu cas, una solAlicitud de pròrroga

acompanyada d’aval bancari per al cas que no s’hagués

executat.

La veritat és que a dia 31 de desembre no s’havia procedit

a l’execució d’aquests projectes; tampoc no s’havia demanat la

pròrroga, la pròrroga va entrar a la Conselleria de Turisme dia

8 de gener del 2004 i a més sense el corresponent aval bancari.

Conseqüència de tot això és que la Conselleria d’Economia

i Hisenda, com és habitual, va bloquejar aquests fons i aquests

fons han estat destinats inicialment a minorar el deute de la

comunitat autònoma de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Bé, ara ho entenc, que avui

l’oposició estigui tan nerviosa, perquè parlam de finançació i

resulta que a nivell de les altres institucions han estat incapaços

de mantenir aquests fons de l’ecotaxa.

Bé, jo demanaria al conseller que per favor miri pels

interessos dels ciutadans, en aquest cas de Menorca. Hi ha una

sèrie de projectes que ens agradaria que arribessin a terme

encara que les institucions allà i aquí no van fer la feina quan

l’havien de fer. O sigui, que agafant les paraules d’un diputat

que acaba de parlar, en aquest moment demanam al Govern del

Partit Popular que resolgui els problemes que no han estat

capaços de resoldre els governs del pacte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):
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Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.

Diputada, efectivament el Consell Insular de Menorca va tenir

en el seu moment l’oportunitat de gestionar aquests fons que es

varen ingressar a través de l’impost turístic. A dia 31 de

desembre -insistesc- no s’havien executat aquests projectes, són

una responsabilitat directa del Consell Insular de Menorca, i no

només això, sinó que com a alternativa a aquesta falta

d’execució s’hagués pogut solAlicitar una pròrroga

acompanyada d’aval bancari que tampoc no es va fer, i per tant

en aquests moments, com li dic, la Conselleria d’Hisenda ha

bloquejat aquests fons, aquests fons s’han perdut, aquests fons

han estat destinats a una altra finalitat.

El que pot fer el Govern és estudiar altres mecanismes,

altres maneres d’intentar corregir una injustícia derivada, en

aquest cas, de la manca de gestió, de la gestió poc eficaç per

part del Consell Insular de Menorca, que és intentar, a través

d’altres recursos, compensar una injustícia que seria -i això ho

reconec- que els doblers que s’han ingressat i s’han recaptat a

l’illa de Menorca a través de l’ecotaxa no s’hagin pogut invertir

allà a conseqüència d’una negligència en l’administració

d’aquest conveni.

Moltes gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 2349/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a curs de direcció d'emergències.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta número 13, RGE núm. 2349/04,

relativa a curs de direcció d’emergències, que formula l’Hble.

Diputat Sr. Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, le preguntábamos el

otro día acerca de una plaza que había creado usted, una

jefatura de servicios dentro de la Dirección General de

Emergencias que, curiosamente, fue a parar a manos del propio

director general de Emergencias. Decíamos que para obtener

esa plaza tenía que tenerse, como requisito imprescindible, un

curso de gestión y dirección de emergencias. 

Para participar en un curso que se organizó por parte de la

conselleria en el 2003 no hubo ninguna convocatoria que

saliera por el Registro de salida de la comunidad autónoma, y

sí que hubo una lista cerrada, exclusiva y excluyente de las

personas que podían participar. Hoy le pregunto quién redactó

la lista y le transcribo los nombres que aparecen en la lista, lo

que si bien a lo mejor alguno de los nombres, al ser una

transcripción de la lista manuscrita, puede estar mal. Por

ejemplo, donde dice Juan Benito debe decir Juan Bendito. En

cualquier caso ya ha sido publicada, he visto, en un medio de

comunicación esta lista y espero en cualquier caso que no

pretenda hacer servir como coartada esto para no contestar.

En cualquier caso le quería preguntar, Sr. Conseller, ya que

nadie fuera de la lista pudo participar y que la lista limitaba los

posibles competidores, tenemos interés en saber quien fue el

autor de la lista para luego entender mejor con qué criterio y

con qué finalidad se hizo.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputado, a este conseller no le

hace falta ninguna coartada para contestar a su pregunta. La

lista de los cursos la realiza el instituto que la convoca, en este

caso el Instituto Balear de Seguridad Pública; actualmente ha

desaparecido y está inmerso en la Escuela Balear de

Administraciones Públicas. Por lo tanto no hay ninguna

coartada, Sr. Diputado. La lista es la que es, y es la que salió en

su momento. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Tengo que decirle, Sr. Rodríguez,

que usted miente, miente cuando contesta esta pregunta y usted

lo sabe. Le he preguntado quién y usted me dice que se hizo en

un Instituto Balear de la Seguridad Pública, o de la Función

Pública, mejor dicho. En ese instituto no se hizo, usted y yo lo

sabemos, y sabemos además qué persona la hizo. Usted en su

primera comparecencia en comisión presumía tener mucha más

información que yo, y era y es verdad. Usted sabe que se

redactó una lista manuscrita con los 17, y una mecanografiada

que hoy se publica. Ambas listas desaparecieron del cajón del

funcionario que las custodiaba aprovechando una ausencia

suya, desaparecieron. 

Ante el Tribunal Superior la conselleria, en un recurso que

se ha interpuesto por los sindicatos, ha manifestado que esa

selección se hizo en el Instituto Balear, como usted dice ahora.

Si usted sabe dónde se hizo sabrá por quién se hizo. Dígame

por quién. ¿Fue usted mismo, Sr. Conseller, quién la hizo?, ¿o

un director general? ¿Por qué entre los 17 escogidos había dos

que no eran funcionarios?, que no lo eran todavía, porque por

lo menos ahora ya han sido contratados por usted, y no eran

funcionarios. 

Cuando no sé qué pintan determinadas personas en la

comunidad autónoma de las Islas Baleares, y ya que no me

contesta a las preguntas ni me dejan acceder a los registros,

pues ¿qué hago?, me voy al Registro Mercantil, ¿y qué me

encuentro?, pues que el número 1 de su lista, su director

general, es socio fundador de una sociedad mercantil...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
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...de la que ha sido administrador el Sr. Bendito, el número

8 de la lista.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez..., Sr. Diéguez, per favor...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí. Lo que el Registro Mercantil ha unido, no lo separe, Sr.

Director.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez... Té la paraula l’Hble. Conseller d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputado, tiene usted los

procedimientos que están a su disposición para (...) las cosas

que se han hecho mal. Usted es abogado y sabe el camino.

Pero le voy a decir lo mismo que antes: creo que estamos

perdiendo el tiempo. Si usted quiere saber algo más de lo que

dice su pregunta actúe con los procedimientos que tiene esta

cámara o fuera de la cámara para saberlo. Mire, este curso que

se convocó en su momento tenía 20 plazas; las 18 personas,

funcionarios, laborales, de la comunidad y fuera de la

comunidad, que pidieron acceder a él, accedieron a él. 

Yo no tengo, porque no soy calígrafo, hoy publica un medio

de comunicación, que es un medio de comunicación, se ve, o

algo por el estilo, un dato que yo desconozco. Por lo tanto, mire

usted, me ratifico. La lista la hecho el Instituto Balear de

Seguridad Pública. Todos los procedimientos de este curso

están firmados por el director, entonces, del Instituto Balear de

Seguridad Pública. Si usted (...) información, acuda usted o a

un mecanismo aquí en la cámara o a otro lugar, como usted

quiera. Yo le ofrezco, para no perder el tiempo, porque estamos

utilizando recursos de los ciudadanos, impuestos de ellos, o que

venga usted a la conselleria y aclaremos lo que tengamos que

aclarar, o usted inicie cualquier procedimiento que tiene a su

disposición.

Gràcies, Sr. President.

II. InterpelAlació RGE núm. 1582/04, presentada pel

Grup Parlamentari Socialista, relativa a política d'imatge

en els mercats turístics.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que

consisteix en el debat de la interpelAlació RGE núm. 1582/04,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política

d’imatge en els mercats turístics. En nom del Grup

Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Celestí

Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors

diputats, avui venim a preguntar al Govern sobre una qüestió

molt concreta, que és la qüestió d’imatge de Balears en els

destins turístics. 

Dic que venc a preguntar i insistesc en preguntar perquè

normalment no es contesta, en aquesta cambra. És a dir, el

conseller de Turisme és especialista en no contestar, és

especialista en no saber les coses, i pareix ser que estam davant

un govern que fa bandera de la ignorància. Fa bandera de la

ignorància perquè, de turisme, no ens contesta; n’hi ha un altre

que no llegeix els papers i li passa el que li passa; i un altre que

tira en cara als seus adversaris polítics que són catedràtics de la

universitat. Efectivament pareix ser que estam davant un

govern que fa bandera de la ignorància, i avui ha estat un

espectacle eloqüent en aquest sentit.

De totes maneres, si és possible, ens agradaria saber una

sèrie de qüestions. Són simples, bones de contestar; el que no

sé és si són d’un pla d’estudis diferent al que vostè ha estudiat,

però són simples i bones de contestar.

Per formular-les li vull avançar que tenim dues

preocupacions, dues preocupacions importants i dues

preocupacions que incideixen sobre dues qüestions que

incideixen especialment en la situació actual. La primera és que

hi ha una tendència a la baixa del preu dels paquets turístics

amb destinació a Balears i, fins i tot, s’ha reflectit aquest any

sobre el preu de catàlegs, cosa que no havia passat

pràcticament mai, que la baixa del preu del paquet turístic es

reflectís sobre el catàleg. Ahir vàrem veure un espectacle en

què el president del principal majorista de viatges d’Europa

davant vostè tornava a insistir en el fet que s’havien d’abaixar

els preus. Aquest és l’ambient, i també li he de dir que és la

primera vegada que un conseller de Turisme d’aquesta

comunitat permet que davant ell un empresari, un president

d’un majorista de viatges, li demani públicament o apelAli
públicament al fet de baixar els preus. Això jo crec que, Sr.

Flaquer, és una qüestió que vostè hauria de tenir en compte,

l’hauria de tenir en compte perquè determina i defineix la seva

relació amb aquest tipus d’empreses, amb aquest tipus

d’operadors turístics. 

Ja fa temps que ens deien, per exemple els d’ABTA, quan

varen acabar el congrés que vostè va lloar tant, que aquí hi

hauria més turistes si baixaven els preus. A la presentació

d’octubre de l’any passat Neckermann va dir que els preus del

catàleg sortirien amb un 15% més baixos per a Mallorca i un

7% més baixos per a Eivissa. Per tant eren qüestions que vostè

podia veure, eren previsibles i per tant eren qüestions en les

quals vostè es podia preparar, com a mínim amb una actitud

diferent de la que vostè ha plantejat.

Jo li diria, i voldria que reflexionàs sobre això, que el preu

actualment, a Mallorca hem perdut, dins Mallorca, no a

Balears, Mallorca ha perdut un dels seus grans elements de

competitivitat, que és que el preu del paquet turístic de

Mallorca era el preu de referència del mercat, i en aquests

moments el preu del paquet turístic de Mallorca ja no és el preu

de referència. El preu de referència és Turquia, i a mi

m’agradaria que vostè reflexionàs sobre aquesta qüestió,

perquè aquesta qüestió pot ser determinant en el futur.
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El segon aspecte és la generalització del tot inclòs. N’hem

parlat altres vegades en aquest parlament; crec que és una de

les qüestions que ens haurien de preocupar més. Mallorca ni

Balears no tenen un producte adequat per al tot inclòs. Segons

les mateixes xifres de la Conselleria de Turisme enguany hi

haurà un 18% d’oferta a Mallorca que s’oferirà sota aquest

règim i, per tant, no és una qüestió banal, és una qüestió

important i és una part important de l’oferta en aquests

moments. S’ofereix el tot inclòs una vegada més per la pressió

que sobre ells hi ha en el mercat turístic, perquè s’abaixin

preus, i és una fórmula que pot permetre mantenir als operadors

turístics uns marges de benefici adequats i a un preu més baix

del que s’oferia.

Vostè va dir fa temps que el que s’havia de fer, i a una

resposta que em va fer aquí, que ens havíem d’adaptar al

mercat. Jo li diré el mercat com ve, exactament; el mercat ve en

dues direccions clares: una direcció que és que els preus del

paquet turístic on nosaltres estam bàsicament posicionats estan

baixant, el paquet turístic tradicional té una pressió a la baixa

dins el mercat turístic i, en canvi, el que puja en aquests

moments és el mercat de turisme individual i independent. Si

hem de fer cas de les seves paraules seria important, molt

important, Sr. Flaquer, que ens començàssim a adaptar a

aquestes circumstàncies, fer qualque cosa per arribar a aquest

segment del mercat que està en expansió, que és el turisme

individual i el turisme independent. Li deman, per tant, que faci

cas a les paraules que vostè mateix ens ha dit moltes vegades

aquí.

També li torn repetir que eren previsibles aquestes

qüestions. La tendència a la baixa, la pressió a la baixa sobre

els paquets turístics no és un tema conjuntural, és un tema que

anirà evolucionant durant bastant de temps, és a dir, serà una

conjuntura llarga, per dir-ho d’alguna manera. L’expansió del

mercat independent i del mercat individual és un element

estructural nou dins el sector turístic. Per tant són qüestions que

vostè hauria de tenir en compte i hauria d’actuar en

conseqüència.

Ens preocupa també que darrerament dins els mitjans de

comunicació d’alguns països d’Europa, especialment

Alemanya, comencen a sortir, dic comencen a sortir, i remarc

la paraula començar, algunes imatges que crec que no són

bones, imatges a més que incideixen especialment de forma

negativa sobre aquest segment de turisme independent i

individual que, com dic, és el segment en expansió. És una

imatge d’una certa involució mediambiental a les Illes Balears.

M’agradaria per tant -i aquí ve una primera pregunta- saber què

pensa fer davant aquesta qüestió. Una altra imatge que és donar

passes enrera ens la deia el Sr. Karsner, de LTU fa uns mesos:

la generalització d’ofertes perjudica la imatge de Balears. Jo

ahir mateix parlava amb colAlaboradors alemanys i em deien

que un dels elements que pot començar a preocupar o que

preocupa és una imatge baratera que dóna Mallorca, dic

Mallorca, dins el mercat alemanys, i per tant m’agradaria també

que em digués a veure si vostè, ja que no va poder preveure

altres coses, si té previsió o té previst actuar en aquesta línia.

També ha sortit ja a la premsa aquests darrers dies i no tenia

pensat fer-ho dins aquesta interpelAlació, però crec que ja que

parlam de qüestions d’imatge també seria interessant que vostè

ens pogués donar la seva opinió, l’estudi d’ESADE, que deia

que som la segona comunitat menys hospitalària d’Espanya.

Vostè ha fet una campanya d’“Un turista, un amigo”; jo crec

que és una assignatura o un pla d’estudis, com li deia, antic; és

com allò de la formación del espíritu nacional, que és aquí on

vostè es mou bé, és a dir, allò antic, i per tant si realment vostè

pensa que amb aquesta campanya d’“Un turista, un amigo”

podem fer front a les conseqüències que s’extreuen d’aquest

estudi, que som la segona comunitat menys hospitalària

d’Espanya.

Per tant, resumint, crec que el Govern camina en una

direcció, camina en una direcció de colAlaboració amb els

majoristes de viatges. No li critic aquesta colAlaboració amb els

majoristes de viatges, no és això, el que li critic, crec que s’ha

de fer, li estic criticant certs elements de submissió que vostè

mostra davant els majoristes de viatges, que és una qüestió

absolutament distinta. Crec que aquesta campanya que es fa

amb els majoristes de viatges va dirigida a dos públics molt

concrets, que són els venedors dels majoristes de viatges i

hipotèticament, i dic hipotèticament perquè crec que al client

del majorista de viatges li arriben altres missatges, però diríem

que va dirigit al client de majoristes de viatges. Li torn insistir

que el segment que creix en aquest moment no és el segment de

majorista de viatges, és un segment de turisme individual. La

política de cooperació o de cedir la imatge, els nostres drets

d’imatge als majoristes de viatges no beneficia, no arriba a

aquest segment turístic que està en expansió, i per tant, com li

deia, no veim dins l’estratègia del Govern cap passa per anar a

afrontar aquesta demanda de nous segments turístics.

Jo crec que vostès -i li ho torn a demanar- m’agradaria que

em contestassin aquestes tres preguntes concretes que li he fet,

és a dir, l’oposició té dret a interpelAlar el Govern, té dret a fer-

li preguntes, té dret, per tant, a saber què pensa fer vostè en

relació al fet de captar el segment de turisme independent i

individual, què pensa fer vostè davant aquestes qüestions que

estan sorgint a la premsa europea que fan referència a una certa

involució mediambiental i que fan referència a una imatge

baratera. I la tercera qüestió era la que feia referència a la

campanya d’“Un turista, un amigo”, a veure si és adequada i

ens serà suficient per contrarestar aquests resultats o aquesta

realitat que es reflecteix en els resultats d’aquest estudi

d’ESADE, perquè jo crec que sí, que ESADE és una entitat

suficientment important per donar crèdit als seus estudis.

En definitiva, li demanam que, ja que per ventura no ha

estat suficientment valent per poder-se despenjar dels seus socis

majoristes de viatges, com a mínim sigui suficientment

imaginatiu per afrontar les necessitats futures del mercat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Conseller de

Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):
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Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, si no

record malament, després de 20 anys de Parlament, més de 20

anys de Parlament, és la primera vegada que es du, si no ho

record malament, aquí en el Parlament un debat sobre la imatge

del nostre destí. I jo em deman que si hem hagut d’estar 20 i

busques d’anys per arribar aquí a parlar d’aquestes coses deu

ser per qualque motiu, perquè qualcú deu pensar que la nostra

imatge no és la correcte en els mercats emissors i vull pensar

també, o vull presumir, que qualque responsabilitat d’això en

deu tenir aquell que durant els darrers 4 anys ha tengut la

responsabilitat de vendre i transmetre la nostra imatge als

distints mercats emissors. És vera, és vera que la imatge de les

Illes Balears en els mercats emissors durant els darrers 4 anys

va patir moltíssim, com cert és també que creim que estam en

un procés de recuperació d’aquesta imatge. Jo he vengut a una

interpelAlació que només tenia dues línies i que només parlava

d’imatge i venia preparat a un debat sobre la imatge de les Illes

Balears. Però és igual he deixat tot el que duia allà preparat i he

vengut amb els dos papers allà on he anotat les coses que vostè

ha dit i les preguntes que vostè m’ha fet, perquè si vol que

parlem d’imatge en podem parlar, en podem parlar llarg i

profundament. 

Expressa dues preocupacions, la primera la tendència a al

baixa dels paquets turístics. I jo li dic que m’alegr de què

expressi aquesta preocupació perquè si hi ha una tendència a la

baixa dels paquets turístics deu ser també conseqüència, des del

meu punt de vista, de dues coses, un que cada vegada hi ha més

oferta i no només a les Illes Balears sinó a la resta dels països

competidors. Segon punt, devem tenir, o devem arrossegar

alguna situació de debilitat que ens fa dèbils en la negociació

del preu i m’imagín que vostè voldrà també compartir part de

la seva responsabilitat en la situació de debilitat, perquè els

contractes que apliquem en aquesta temporada turística seran

contractes que s’hauran negociat en una situació de debilitat

extrema del nostre destí a conseqüència de 4 anys nefasts de

política turística a les Illes Balears. I m’imagín que vostè no

serà dels que pensen que 9 mesos basten per corregir aquesta

extremada situació de debilitat.

Em diu que deu ser la primera vegada que un conseller de

Turisme queda dins una conferència escoltant com un majorista

de viatges li demana un reajustament dels preus. En una

situació com aquesta es poden donar dues respostes per part del

màxim responsable de la política turística. La primera resposta

possible és la del mal educat, és la del superb, és la d’aquell

que creu que només ell té la raó i la veritat, no és el meu

caràcter ni el meu estil. La segona possibilitat és la de la

persona amb educació, amb sentit de la responsabilitat i tenint

present en tot moment la importància, ens agradi o no, que avui

encara tenen els majoristes de viatges per al nostre destí

turístic. Però una resposta des del sentit comú, des de

l’educació i des del sentit de la responsabilitat que en tot

moment defensa, com vaig fer jo ahir, la necessitat de no

davallar els preus. De la reunió d’ahir vostè només explica aquí

el que li convé, explica que el majorista de viatges va demanar

davallades de preu, però no conta que a continuació va pujar el

conseller de Turisme a contestar i a dir que aquest no és el camí

i va dir que l’únic camí possible per a les Illes Balears és el de

la qualitat, és el de la segmentació i que no pot ser el del preu.

Com tampoc explica, per cert, que hi ha com es va dir ahir, un

increment del 8% del mercat alemany cap a les Illes Balears.

Vostè ve aquí i explica el que li convé, em pareix molt bé. Jo

em permetrà que també li expliqui que enlloc de fer el superb,

enlloc de fer el mal educat, em vaig estimar més pujar allà,

contestar i explicar la nostra visió i la nostra política.

Insisteix en la generalització del tot inclòs, que pareix que

s’ha produït enguany, amb en Joan Flaquer com a conseller de

Turisme i amb el Govern del Partit Popular i vostè sap que això

no és així. Vostè sap que el tot inclòs, que està molt més

generalitzat a altres destins turístics que en el nostre, Turquia

per exemple està en un 50% de la seva oferta, nosaltres estam

només en el 19%. Vostè sap que això no és una cosa d’un dia

per l’altre i que també obeeix en part a dos motius. Un, que hi

ha una demanda de clientela del tot inclòs que abans de triar el

destí, això ja ho he explicat moltíssimes vegades, tria la

modalitat. Abans de decidir si va a Canàries, Tunísia, Turquia,

Balears o sud d’Espanya, ja ha decidit que fa comptes anar-hi

amb la modalitat del tot inclòs. I contra això no hi podem

lluitar, contra això és difícil lluitar-hi. Això és un segment de la

demanda que existeix i que altres destins l’estan oferint i

nosaltres hem de ser capaços d’oferir-lo. 

Però és cert que hi ha un altre component del tot inclòs que

obeeix, coincidesc amb vostè, a una situació de debilitat del

destí i estic content de què vostè avui reconegui ja que hi ha

una situació de debilitat del destí i que m’imagín que quan torni

pujar aquí, a més reconegui que alguna responsabilitat en deu

tenir vostè perquè va tenir durant els darrers 4 anys la

responsabilitat de la política turística d’aquesta comunitat

autònoma. En allò que hem de lluitar és que el tot inclòs es

redueixi a allò que realment obeeix a una situació de demanda

del mercat i no una exigència com a conseqüència de la

debilitat del destí. I aquest és el meu compromís i aquí lluitaré.

Però no lluitaré Sr. Alomar, com feia vostè, en dimonitzar

clients, no lluitaré en dimonitzar segments de la demanda, el tot

inclòs per si mateix no és dolent. Hi ha clients que no hem de

dimonitzar ni criminalitzar perquè vulguin venir a través

d’aquesta modalitat, perquè és una modalitat ben legítima que

si no la donam nosaltres la donen altres destins competidors.

Em diu per altra banda que prestam massa atenció al paquet

turístic tradicional i que descuidam els viatgers individuals.

Miri Sr. Alomar, més del 80% del turisme que ve a les Illes

Balears segueix venint a través de paquet turístic organitzat i

mentre aquestes xifres siguin així la meva obligació, no sé la

seva quan era conseller, és mantenir les millors relacions des de

la dignitat, des de la vocació de defensar els interessos de les

Illes Balears, la millor de les relacions amb els principals

majoristes de viatges turístics. Tant de bo vostè hagués seguit

aquest camí, tant de bo vostè hagués seguit aquest camí perquè

segurament no haguéssim passat, ni haguéssim patit els

problemes que hem passat i que encara estam patint. I li diré

una altra cosa perquè ho sàpiga, dels 13 milions d’euros que hi

ha de promoció turística en el pressupost de l’IBATUR, dels 13

milions d’euros no arriben a 3 milions els que són acords amb

majoristes de viatges. Per tant, hi ha 10 milions d’euros de

promoció que van lligats a la imatge de les Illes Balears en

general i per tant, arriben per igual al paquet organitzat que al

viatger individual. 

Però a més estam progressant en aquest sentit, li vull dir

perquè ho sàpiga que en el portal illesbalears.com hem firmat
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uns acords de colAlaboració entre les distintes patronals perquè

puguem tenir a través del portal illesbalears.com enllaç directe

amb aquestes patronals i es pugui incentivar la venda directe a

través dels seus portals. I de fet li he de dir que des del mes de

març del 2003 al mes de març del 2004 el portal

illesbalears.com ha registrat un augment de visites del 41%, de

621.580 l’any 2003 a 877.173. Per tant, s’està fent feina en

aquest sentit. I jo em deman Sr. Alomar, vostè què va fer per al

turista individual? Vol que li recordi? Posar-li un impost,

perquè vostè sap i sabia perfectament en aquell moment que el

turista individual no s’escapava mai d’aquest impost, el que

s’escapava era precisament el del majorista de viatges i aquest

podia negociar amb l’empresari hoteler per repercutir el

pagament de l’impost a l’empresa de les Illes Balears. Qui no

el podia evitar mai era el turista individual. I vostè a aquest

turista individual que avui defensa tant i per al qual reclama

tantes inversions, la seva única aportació, per la qual vostè

passarà a la història, va ser posar-li un impost.

Involució mediambiental, em parla de com veim això de la

involució mediambiental. Miri, el que li deman és que no en

parlem, ja en vàrem parlar 4 anys i massa mal ens feren, massa

mal ja ens varen fer de parlar-ne durant 4 anys dels desastres

mediambientals que tenim a les Illes Balears. I quan un es

passeja pels altres destins turístics competidors veu que són

bastant més espavilats que nosaltres i que tenen desastres molt

més grossos que els nostres i s’ho callen i no ho amplifiquen

com fan, generalment els partits de l’oposició. Involució

mediambiental de boqueta potser que vostès la venguin i potser

que venguessin abans que eren molt mediambientals. Però la

veritat és que el darrer Consell de Govern va aprovar una

vertadera protecció mediambiental declarant LIC i ZEPA, no

les que ens va deixar el Govern anterior. Però miri jo li deman,

apelAlant el sentit de la responsabilitat que no contribueixi

novament a generar un problema que avui no és. Ahir

precisament en aquesta conferència que vostè explicava i que

comentava, aquest majorista de viatges que representa

majoristes de viatges de tot el món ens estava dient que un dels

factors més apreciats de les Illes Balears era el seu medi

ambient. Ahir TUI i xerrava en boca de majoristes de viatges

austríacs, francesos, anglesos, belgues, luxemburguesos,

alemanys, irlandesos, ens estava dient que dins les claus de

l’èxit del destí turístic de les Illes Balears era el medi ambient.

I tornen venir aquí, ara des de l’oposició abans des del Govern,

a tornar a repicar contra la nostra imatge i dir que tenim un

problema mediambiental. Idò no, no el tenim i si el tenim l’hem

de corregir, però afortunadament el tenim d’una manera molt

més reduïda d’allò que vostès volen dir.

I finalment em demana per les campanyes interiors “un

turista, un amigo” i coses d’aquestes. Vostès se’n podran riure,

el cert i vera és que la dimonització del sector turístic que

vostès feren va fer necessari emprendre no només aquesta

campanya, sinó altres a nivell més pedagògic a les escoles, en

colAlaboració amb la Conselleria d’Educació del turisme a

l’escola, per intentar fer veure als ciutadans d’aquestes Illes

Balears com n’és d’important el turisme, mantenir-lo, protegir-

lo perquè és allò que ens pot procurar una font de progrés, una

font de benestar per als ciutadans d’aquestes illes. I vostè Sr.

Alomar podrà riure en aquest sentit, però el cert i vera és que

el turisme de les Illes Balears i tornant al principi, a allò que era

de bon de veres aquesta interpelAlació sobre la imatge de les

Illes Balears, la imatge externa de les Illes Balears i la imatge

interna del turisme a les Illes Balears no havia pogut caure mai

tan baix com hi va caure els 4 anys que vostè va ser conseller

de Turisme.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds... Sr. Celestí Alomar més tard. Té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Margalida Rosselló. 

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En

primer lloc vull dir que el tema turístic és una qüestió

estructural, supòs que ho sap el Sr. Conseller, i per tant, no val

dir que aquests darrers 4 anys pareix que han estat el mal de tot.

Jo crec que allò que és important i crec que alhora és d’ara, el

més important és que el tema turístic evidentment és una

qüestió de fa molt de temps, com dic estructural i no es pot

ventilar dient que és una qüestió allà on aquests darrers 4 anys

han duit tota una sèrie de qüestions que hem hagut d’aguantar

de manera repetida per part del conseller d’ençà que és

conseller. És a dir, en aquest moment el sector turístic és un

factor clau a la nostra societat, a tots ens interessa perquè

evidentment és un sector econòmic que representa el 83% del

PIB a Balears i és evident que és un tema prou important

perquè no se’n faci només una qüestió purament puntual.

La situació actual estructural i per tant, que no és una

qüestió ni molt manco com dic, produïda només d’una etapa

determinada, tot i que evidentment en una etapa determina s’hi

fan actuacions que també tenen conseqüències, no faltaria més

i aquí se’n varen fer algunes de molt positives i aquí venim,

almanco des del grup que jo represent, a parlar d’un tema que

ara vostès tenen la responsabilitat i que també actuen, prenen

decisions i per tant, duen endavant una política turística

determinada i sobretot pel que fa el sector turístic hoteler. Ja

s’ha dit, jo passaré molt breument, però crec que és important

emmarcar els problemes que tenim en aquest moment a nivell

turístic perquè precisament això és la diagnosi que fa que hi

hagi d’haver actuacions concretes i per tant, a les quals

nosaltres també plantejam la Govern.

En primer lloc cada vegada més s’assenta un model

depenent i centrat quasi exclusivament amb els majoristes de

viatges, això és un fet no és un invent i cada vegada fa menys

rendible el teixit de la petita empresa i el comerç local. Els

majoristes de viatges, ja s’ha dit, impulsen dia a dia amb més

força el tot inclòs, que a Balears vostè també ho ha dit és d’un

14%. Per altra banda aquest tot inclòs significa una pèrdua

d’allò que és la competitivitat de l’oferta que ja existeix en

aquest moment. Per altra banda també els majoristes de viatges

demanen una baixada de preus, avui mateix surt als mitjans de

comunicació i a més, demanen d’una manera increïble que

baixin els preus sense baixar la qualitat, una cosa gairebé

impossible. Ara en aquest moment vénen turistes una setmana

amb tot inclòs per 250 euros. Augmenta l’estacionalitat, també
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surt a la premsa, els hotelers preveuen overbooking del 20

juliol a l’1 d’agost, per tant, cada vegada..., sobretot en el cas

de Mallorca i cada vegada a més d’aquest overbooking que es

va estacionalitzant com dic més, cada vegada hi ha més

competència entre els mercats turístics. El mateix president de

TUI també ho deia ahir, va sortir a la premsa, per tant, no m’hi

referiré. Aquesta és la diagnosi, la dificultat per al sector

turístic hoteler és cada vegada més difícil per aquesta

dependència dels majoristes de viatges i per tant, ens trobam

davant una situació econòmica, social, estructural de primer

ordre que calen polítiques concretes i clares respecte el tema

turístic. 

Nosaltres evidentment creim que hi ha d’haver un turisme

que sigui de qualitat, però no un turisme de qualitat entès amb

més oferta de tipus camp de golf, etcètera, que allò que fa a

més en molts de casos és sobresaturar i crear uns problemes

ecològics també de primer ordre, sinó que allò que creim és que

s’ha de fer un turisme allà on es valori el patrimoni natural i

cultural d’aquestes illes que és un tema, tot i que és veritat que

és molt incipient i no és molt nombrós, sí que és cert que és un

mercat en el qual s’hi ha d’incidir perquè potser una oferta

diversificada de futur i en la qual també vagi vinculada a altres

sectors econòmics com és la mateixa agricultura, ramaderia,

petita empresa i petit comerç. Però dins aquest marc i dins

aquestes polítiques que nosaltres veim que ara per ara no fa,

sinó senzillament seguir el mateix rumb de sempre, donant i

seguint la vareta dels majoristes de viatges. A nosaltres

precisament també ens preocupa la imatge que es ven de les

Illes Balears perquè es ven per una banda d’una manera

esquizofrènica una imatge idílAlica, platges magnífiques,

discursos de sostenibilitat que el qui el fa ni s’ho creu perquè

no sap ni tan sols què és. I evidentment aquestes imatges de

“un turista un amigo”, els turistes no són beneits, els turistes

evidentment també són persones que pensen i que veuen que

aquesta illa no és realment tan paradisíaca com se’ls vol

vendre. 

Però les actuacions Sr. Conseller, no les declaracions que

vostè treu cada dia cada vegada que xerra, declaracions que es

varen fer a l’anterior Govern, sinó actuacions concretes que ha

fet el Govern del Partit Popular d’aquesta legislatura, ha fet una

política involucionista respecte a temes mediambientals. I no

em vengui ara amb la pelAlícula de l’aprovació del Consell de

Govern de LIC i ZEPA, quan senzillament l’única que han fet

ha estat precisament acabar una feina que s’havia iniciat

anteriorment, la qual cosa jo evidentment els don l’enhorabona,

no faltaria més i a més perquè si no és així no tenen doblers

europeus i evidentment aquesta qüestió és una qüestió

fonamental, a més de què també és una obligatorietat que els

posa Europa. Per tant, ara no venguin en cap bandera

mediambiental, vostès no són creïbles en aquest tema perquè

les polítiques que han duit a terme són eliminació de parcs

naturals, construcció fins i tot dins zones protegides, volen o

volien ampliar els aeroports, més autovies, més autopistes, més

construcció, més camp de golf. Això és el panorama que vostès

volen, no el que tenim sinó el que vostès volen i a més el

defensen aquí i per tant, no sé per què no el defensen a nivell

de la resta de mercats i no van allà dient que vostès fan

polítiques sostenibles, com ha el conseller de Medi Ambient va

fer un discurs a favor de la sostenibilitat o per exemple, venent

fotos de les platges més guapes del Parc de Llevant o de la

zona de llevant o evidentment mostrant una Eivissa idílAlica que

no existeix.

Vostès precisament estan posant en perill allò que ha dit

vostè i que és allò que valoren més els turistes i que és el medi

ambient a través d’una campanya que jo dic d’imatge

esquizofrènica. I en aquest sentit nosaltres allò que consideram

és que aquí allò que cal és una política seriosa en tema turístic,

el que cal és una política que plantegi solucions a curt, mig i

llarg termini, ningú diu que avui per demà es canviï totalment,

sinó que sobretot es cerquin polítiques que puguin resoldre un

problema, com dic, estructural que en aquest moment tenen els

hotelers, el tenen i per tant, d’alguna manera s’ha de...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló, vagi acabant per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Vaig acabant, Sr. President. I per altra banda, evidentment

també cercant altres mercats de turistes que valoren aquest

patrimoni natural i cultural, que nosaltres creim que hi són, que

poden donar una opció i una possibilitat a un turisme

evidentment més sostenible. Però una cosa, si continuen les

seves polítiques de destrucció del territori i posant en perill els

nostres recursos naturals, evidentment aquest sector turístic que

nosaltres creim que és un dels que s’hauria d’incentivar d’una

manera important, idò evidentment està en perill, però no

només està en perill aquest sector sinó que està en perill el futur

econòmic i social de les Illes Balears i jo crec que en això

vostès hi tenen part de responsabilitat, no tota però hi tenen una

part important i ara a vostès els toca governar i per tant, els toca

cercar solucions i si no les cerquen ràpidament el perill és cada

vegada més gran.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té

la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ara fa un

momentet el Sr. Conseller, quan ha comparegut en aquesta

tribuna, ha dit que era el primer debat que es feia en aquest

Parlament sobre imatge. És veritat, és el primer debat que es fa

sobre imatge i tal vegada és important que es faci aquest debat.

Crec que fins fa poc, o fa uns anys tal vegada tothom tenia ben

interioritzat i tenia ben clara quina era la imatge que tenien els

turistes o que volien donar als turistes que venien, una imatge

idílAlica, una imatge de calma, una imatge de silenci, una imatge

d’hospitalitat, una imatge de paisatges paradisíacs i que

actualment ja no es pot donar. Malauradament han canviat

moltes coses, és veritat que se n’han canviat en positiu i se

n’han canviat en negatiu, però crec que avui en dia és molt

interessant que es faci un debat perquè es sàpiga cap on anam.

Hem de dir també que els responsables de projectar una

imatge o una altra en el mercat turístic no només és un, n’hi ha
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varis. El primer de tots és el Govern de les Illes Balears que té

unes responsabilitats molt concretes, el primer de tot que ha de

fer és definir, els responsables del Govern han de definir què és

allò que volen projectar, què és allò que volen tenir, quina

oferta volen fer per a després poder regular i a continuació

invertir per aconseguir que allò sigui possible. El Govern

central també té unes responsabilitats, el Govern central manté

competències en promoció turística i per tant, també és el que

ha d’ajudar a projectar a l’exterior una imatge positiva o

negativa d’aquesta oferta turística que tenim a les Balears. Hem

de lamentar que a la passada legislatura el Govern de l’Estat no

ajudés gens ni mica a projectar aquesta imatge positiva que tots

volíem perquè es va cansar a les fires d’Alemanya i de Londres

de dir que a Balears no volíem turistes i que l’oferta era nefasta.

Per tant, crec que també se li han d’imputar una sèrie de

responsabilitats. I el tercer responsable evidentment és el

sector, el sector hoteler, el sector turístic, el sector de l’oferta

complementària i que la seva responsabilitat és cuidar aquesta

oferta, oferir un bon producte i també donar una imatge

d’hospitalitat que és la que ens està fallant.

Com he dit abans, el primer que s’ha de fer és saber què es

vol fer, quina imatge volem donar, definir aquesta imatge. Hi

ha dues possibilitats, apostar per salvar la temporada parlant en

un llenguatge planer i que és intentar omplir els llits, omplir

l’oferta de llits, o intentar cap a altres ofertes i que és intentar

apostar per la qualitat. En aquesta primera opció, salvar la

temporada i cobrir l’oferta de llits, creim que tenim uns

competidors importants, ja s’ha dit en moltíssimes d’ocasions

tan en el Congrés d’ABTA, com la conferència ahir de TUI ja

advertien del perill d’altres mercats competidors a la resta de

la Mediterrània, Turquia, Grècia o Tunísia que tenien una

oferta similar en qualitat i en preus inferiors. Per tant, és aquest

el perill que hi ha de l’oferta competidora que fa que el mercat

s’hagi, en certa manera, d’espavilar. Allò que em sembla

incompatible amb els plantejaments que feia TUI ahir mateix,

és que a la vegada que demanava que els hotelers baixessin

preus, també demanaven millorar la qualitat. Això crec que és

un sacrifici que és quasi impossible de complir perquè després

hi ha el perill de què hi hagi unes pèrdues extraordinàries que

facin impossible mantenir l’activitat. 

Jo crec que és molt interessant que s’apuntin com una de les

causes de recessió de les reserves l’accés de l’oferta hotelera

poc diferenciada de les Balears. Hem arribat a un mercat que

per tot s’oferta el mateix, no hi ha unes diferències substancials

entre una oferta i les altres crec que els responsables de TUI ho

han vist així i demanden altres coses. Demanden unes

inversions per part de l’administració quant a infraestructures

i quant a promoció del medi ambient, això no només ho deim

els polítics de l’oposició sinó que són els mateixos majoristes

de viatges els que demanen que es facin inversions en la

promoció del medi ambient. I també tenim altres possibilitats

que entenem que s’haurien de tenir en compte per a la

promoció de la qualitat i que per part del Grup del PSM sempre

hi hem apostat. Canviar la imatge amb elements de qualitat i

això passa per evidentment protegir el medi ambient,

promocionar esdeveniments culturals i esportius, promocionar

museus, exposicions, esdeveniments musicals, de teatre, de

dansa, promocionar i afavorir les rutes de coneixement del

patrimoni, també promocionar els elements naturals. I també un

altre tema en el qual s’ha incidit darrerament és el factor

d’hospitalitat, en el 13è Simposium Internacional de Turisme

i Lleure que va organitzar ESADE es va dir que un dels factors

importants per girar cap a un destí o un altre, per fer inclinar un

turista cap a un destí o un altre és l’hospitalitat. Un segon factor

és el bon clima, l’oferta gastronòmica i l’oferta cultural. I una

altre factor que també es tenia en compte és el cost de vida i el

preu del desplaçament. 

Nosaltres no creim de cap manera que la solució passi per

baixar preus ja que tenim una experiència molt negativa dels

anys 70 allà on hi va haver una recessió important i tothom

estava espantat i varen fer ofertes quasi suïcides a baix preu i

després tornar recuperar el prestigi costa molt. Crec que no

hem de deixar de banda els esforços que s’han fet els anys 90,

durant molts d’anys, per modernitzar l’oferta i per intentar

pujar la qualitat perquè ara, una altra vegada, tornem enrera.

Nosaltres creim que s’ha de fer un esforç per millorar l’oferta,

millorar la qualitat i intentar resistir aquesta demanda dels

majoristes de viatges...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada vagi acabant per favor.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, ja acab Sr. President. Idò el que dèiem era això,

precisament intentar mantenir els preus i augmentar el nivell de

qualitat. Només dir que d’acord amb nosaltres hi està un

personatge importantíssim dins el món del turisme com és el Sr.

Barceló, va dir clarament a una entrevista que li varen fer els

mitjans de comunicació, “l’augment de la qualitat està en els

fonaments dels problemes i per solucionar els problemes de

l’oferta”. Per tant, nosaltres estam en aquesta línia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Mari i

Tur.

EL SR. MARI I TUR (Antoni):

Gràcies, estimat President, senyores i senyors diputats. Bé

ja s’ha dit per part del conseller aquí abans, és ben coneguda

per a tots la imatge de les nostres illes aquestes darreres

temporades turístiques i quin preu hem pagat tots i molt

especialment els treballadors i els empresaris de tot el sector

d’aquestes illes. El pacte ho havia sacrificat tot per tal de

defensar l’ecotaxa i havia transmès una imatge negativa de les

nostres illes. Tots ho recordam, es parlava de massificació

turística, necessitat de baixar el nombre de visitants, es

justificaven dient que havíem de recaptar fons perquè teníem un

medi ambient degradat i amb greus problemes de recursos

naturals, ja s’ha dit també, tot això degut a l’activitat turística

que d’alguna manera es venia rebutjant. El que no vulgui pagar
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l’impost que no vengui, ho recordam tots no? Es va dir moltes

vegades. Com a conseqüència d’això també, afegir un

enfrontament obert amb hotelers, majoristes de viatges i amb el

conjunt del sector turístic.

Com ja s’ha dit aquí abans, el Govern ha començat una

recuperació de la imatge de Balears a tots els nivells,

començant pels primers mercats emissors com l’alemany, allà

on havíem perdut prop d’1 milió de clients aquests darrers

anys. El primer que s’ha fet ha estat obrir el diàleg amb el

sector i tornar als majoristes la confiança amb Balears com a

destí turístic. L’organització del darrer congrés d’ABTA

d’agents britànics fou un èxit i una oportunitat molt ben

aprofitada per part de la Conselleria de Turisme i el Govern. El

Govern ha mantingut reunions amb els grans grups alemanys

que dominen el mercat europeu i amb els majoristes espanyols,

fruit de tot això és la realització aquest any a Balears de dos

importantíssims congressos i que vostès coneixen perfectament

i que també s’ha dit aquí abans per part dels diputats que m’han

precedit i que és la RVL alemanya i la CAVE espanyola amb

bons resultats per al sector.

S’ha llançat un nou missatge als consumidors finals, els

turistes, amb dos missatges bàsics positius un el “Naturalmente

bienvenidos” que ja coneixen, i una altra, a les pròpies illes i

que veim cada dia al carrer “Un turista, un amigo, haz que

vuelva”; amb aquests missatges es pretén recuperar aquesta

hospitalitat, que també s’ha dit, com a manca que hi havia de

cara a recuperar la imatge del sector turístic. Aquests missatges

que es transmeten i que veim a les (...) al carrer és en aquesta

direcció que s’han fet.

I el Govern impulsa igualment la imatge de les illes

mitjançant un element universal de connotacions tan positives,

com és la pràctica esportiva, que s’ha reclamat aquí també

abans per la Sra. Vadell, amb connotacions tan positives com

és la pràctica esportiva, l’equip ciclista de les Illes Balears, el

tennis, el futbol, el golf, la vela, el cicloturisme, l’olimpíada

d’escacs, etcètera. La incorporació a la imatge de Balears de

personatges de fama mundial, com també són Michael Douglas

o Boris Becker obtenen uns resultats excelAlents de difusió en

els mitjans de comunicació.

Turisme compta ja amb 30 milions d’euros, destinats a la

recuperació i impuls de la imatge de les Illes Balears en els

mercats emissors, 5 milions més que a l’any 2003. Es destinen,

per exemple, 3 milions d’euros a promocionar les illes a 52

fires de 21 països i a presentacions de la nostra oferta turística

de forma exclusiva a 11 països, obrint mercats a l’est europeu,

especialment a països de pròxima incorporació a la Unió

Europea, com Polònia, Hongria o Txèquia. O sigui que, per

part del Govern, s’ha espitjat l’accelerador, i vull llegir al

respecte un article que llegia a una editorial d’un diari, avui,

venint amb l’avió, que diu, llegeix literalment, “Ha bastado

apretar el acelerador de la promoción, recuperar la imagen

amable de Baleares, tirada por los suelos en nuestros mejores

mercados por el pacte, y firmar la paz con los proveedores

turísticos, también satanizados por el anterior Govern para

que las cosas cambiaran y cambiaran a bien. Este 8% de

incremento que anuncia TUI -a la reunió d’ahir que es va fer-

es además especialmente significativo si tenemos en cuenta

que la economía alemana sigue sin levantar la cabeza.” Era un

dels arguments, el tema de l’economia, que s’havia esgrimit per

part de l’anterior govern com a baixada del turisme; tot i ser

aquesta situació desfavorable segueix augmentant el nombre de

turistes, com s’ha dit aquí per part també del conseller.

Però la política d’imatge no es limita només al fet que fa

IBATUR, la vertadera política d’imatge és la realitza el conjunt

d’aquest Govern, a diferència del pacte el Govern actual du una

política transversal, que també ho ha dit o ho ha anunciat el

conseller, i coordinada, no cadascú pel seu costat d’alguna

manera, com es podia entendre en el govern anterior; de

manera que els 96 milions d’euros que s’han aconseguit per

millorar platges i arreglar passejos marítims, les inversions en

millora de carreteres, les actuacions de Medi Ambient en

matèria d’aigües depurades o política forestal, la posta en

marxa d’una policia turística o la millora dels serveis sanitaris,

tot això és també política d’imatge en els mercats emissors. Jo

estic content també que el conseller Alomar, a unes

declaracions a un diari, diu que d’alguna manera “Valoramos

el turismo -valorant l’acció del conseller Flaquer, diu-

valoramos el turisme de sol y playa y la política de promoción

del Govern con los tour operadores, reconoció el diputado

Celestí Alomar, exconseller de Turismo y enfrentado durante

sus cuatro años en el Govern con todo el sector turístico”.

La política en conjunt d’aquest Govern és l’element bàsic

de la imatge de les nostres illes i en això treballen tots i

cadascun dels membres del Govern i per això tenen el

reconeixement dels habitants d’aquestes illes i per això també

tot el suport del Grup Popular, d’aquesta cambra i esperam

també de la resta dels grups polítics, perquè la bona imatge que

hem de donar l’hem de donar també entre tots.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Celestí Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Flaquer, vostè el que fa és

oposició, és a dir, jo li he fet una sèrie de qüestions, crec que

l’oposició té dret a fer d’oposició i en canvi resulta que és el

Govern qui me vol llevar el protagonisme. Ens ha, no, no ho ha

contestat tot, ha contestat una miqueta més que les altres

vegades, però ja que ha contestat tan poc me donarà temps,

aquests quatre minuts i mig que me queden, per contestar-li una

sèrie de qüestions que vostè ha fet, simplement per educació,

perquè tampoc no és la meva funció haver-li de contestar a

vostè.

Primera afirmació, m’ha parlat de la imatge a l’estranger

que vàrem donar de forma intencionada el Govern i el pacte i

no sé què més; miri, la imatge que parlam avui que els turistes

no són benvinguts a les Illes Balears apareix a dues revistes

importants d’Alemanya, una amb una entrevista falsa, i així es

va reconèixer, i segona, i l’altra amb una entrevista, que mai no

es va dir si era falsa o no era falsa, d’un alt dirigent que no era
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del pacte de progrés. Vostès, a traves del Sr. Rato i del Sr.

Costa, es varen dedicar a obrir una línia calenta, dic calenta

d’informació, no la confongui amb un altre tipus de línia, una

línia calenta d’informació on va circular constantment durant

quatre anys informació en contra del Govern de les Illes

Balears sense aturar-se a pensar si aquesta informació feia mal

a les Balears. Vostè, quan se’n va amb els majoristes de viatges

a Alemanya a fer-se les fotos, perquè va a fer fotos, perquè és

necessari que es facin fotos, no li critic, és necessari, el que fa

és arreglar un mal que vostès varen fer conjuntament amb el

Govern de l’Estat i qualcú més que apareixia a aquestes

entrevistes que jo li mencion, les revistes son Focus i Stern.

Segona, no he estat jo que he dit que amb nou mesos es

podien arreglar les coses o no es podien arreglar les coses, ha

estat el seu company que té a la seva dreta, o normalment seu

a la seva dreta, ara no hi és, que va dir que amb 45 dies

l’assumpte estava arreglat. Vostès varen donar una sensació

d’optimisme, han volgut donar una sensació d’optimisme que

en aquests moments la gent ja no la té, no la percep; és a dir,

per tant, no ens tiri en cara que si som nosaltres, els nous o no

nous mesos.

Dos, el que jo li he dit, jo segurament hauria fet el mateix

que va fer vostè ahir, i tenir una postura educada, però el que

jo li dic és que ningú mai no s’havia atrevit a dir davant un

conseller d’aquesta comunitat que es baixassin els preus, això

és la diferència, no el seu comportament, jo sé que és una

persona educada, jo sé que vostè és un universitari, jo ho sé. És

a dir, el que ningú no s’havia atrevit és, en públic, dins un acte,

amb això el que representa, que davant un conseller demanar-li

això; i això vostè el que fa és, i això s’atreveixen perquè vostè

dóna el seu Govern i vostè dóna una imatge de dèbil.

La qüestió del tot inclòs, efectivament, sí, és ara el tot

inclòs, la generalització del tot inclòs ha estat aquest any, no ha

estat anys enrera. I per què s’ha fet una generalització del tot

inclòs? Perquè anys enrera, i sí que s’havien fet coses amb el

turisme individual, hi havia una certa alternativa d’alguns

hotels, d’aquests que han anat al tot inclòs, que era anar a

través d’uns altres plans com podien ser marques. No han

tengut, no han trobat, fos o no equivocat el tema de marques,

això és una altra discussió, però no han trobat per part del

Govern cap suport per cercar una altra alternativa; i l’única

alternativa que han trobat ha estat la del tot inclòs. Per tant, sí

que el tot inclòs és una qüestió nova d’aquests moments, la

generalització del tot inclòs sí que és nova d’aquest any.

Jo no he dit que el destí sigui dèbil, jo he dit que la política

del Govern és dèbil i que vostè dóna una imatge dèbil, jo no dic

que aquest destí sigui dèbil; jo he dit que aquest destí, i ho he

dit, és el primer destí del món en matèria de turisme i ho és en

el segment de turisme de vacances, en paquets, però també

voldríem que ho fos en turisme individual independent.

No és dolent el tot inclòs, vostè diu; no és dolent per al

Carib, no és dolent per a Turquia, però demani als petits

comerciants i als comerços de les platges, de les zones

turístiques si és dolent el tot inclòs per a Balears, ells li

contestaran millor que jo.

No hem fet res o no es va res per al turisme individual.

Miri, es varen fer 8,4 milions de campanyes genèriques o

específiques per producte i per illes dins Europa, no s’ha fet;

s’havien campanyes l’any anterior, no se n’han fetes enguany;

es va fer un sistema telemàtic, de comunicació, etcètera, vostès

fan la presentació a fires, la lloava el Sr. Marí la presentació a

fires, que van dirigides únicament a producte de paquets, no a

producte, bàsicament a producte de paquets no a producte

d’aquest altre tipus, a no ser que siguin fires especialitzades,

que es va començar precisament fa dos anys a anar a fires

especialitzades.

La web, una pregunta, la primera pregunta que m’ha

contestat, la web, que ha augmentat. Gràcies, molt bé, la web

la vàrem fer fa tres anys, gran invent es va fer tres anys; és a

dir, li don les gràcies que l’única contesta que me dóna en

turisme individual és la web, que és una cosa que tots sabem

quan es va iniciar.

Segona contesta que me dóna, involució mediambiental, ens

tornam tirar, és a dir, no en parlem. No en parlem, miri, jo li

donaré una altra solució, no desqualifiqui o no retiri parcs, no

creï urbanitzables o retiri excepcions damunt les normes, és a

dir, etcètera. No facin aquesta política i no sortirà a la premsa.

Jo el que li dic és que a la premsa alemanya surt aquesta

percepció. Què pensa fer vostè davant això? No si en parlam o

no, què pensa fer davant això? Això és una realitat, què pensa

fer davant això? No parlar-ne és la contesta, miri, crec que és

un error, és a dir, seria millor no fer-ho, no fer accions que

permeten això.

Campanyes, campanyes cap a interior, és a dir, l’amabilitat.

M’ha dit que sí, que jo he entès que era suficient la campanya

“Un turista, un amigo”; me diu que havia fet campanyes amb la

Conselleria d’Educació, estaven iniciades, amb la Conselleria

d’Educació hi havia una colAlaboració per fer publicacions

dirigides als escolars, és a dir que no és una cosa nova. I les

campanyes, jo li diré que aquí també es varen fer campanyes de

sensibilització interna, record una campanya de Mariscal, que

vostè la va interpretar i la Junta la va interpretar com a

campanya electoral. Miri, no entraré en discussió i respectaré

el que es va dir, però sí que era una campanya de sensibilització

quant a estimar les illes. Crec jo que seria interessant no només

quedar-nos amb la campanya, sinó pensar a veure si la situació

laboral és l’adequada, si la relació de la població amb el medi

és l’adequada, etcètera, per veure si al final podríem cercar

solucions a aquest divorci que de vegades es dóna entre una

part de la població i el turisme.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor, Sr. Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sí, moltes gràcies. Per tant, crec que, li torn insistir, m’ha

contestat dues coses, falten més coses, crec que el problema és

que vostès, i m’ho ha confirmat a la seva intervenció, han cedit

el dret d’imatge de les Illes Balears a tercers, això és un
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problema que tots els experts ho han denunciat. Mentre no

tenguem una imatge pròpia i la voluntat de fer una imatge

pròpia anirem endarrerits, perquè el mercat ens demana unes

altres qüestions, ens demana, el mercat va cap al que és turisme

individual independent i demana, per tant, noves polítiques. No

les ha mostrat.

L’única pregunta una mica interessant ha estat la que feia

referència a la web. L’altra pregunta, que me pareix una mica

indignant, és que no parlem dels assumptes. I de l’altre, això de

la campanya “Un turista, un amigo” crec que també ha estat

insuficient. Per tant, li torn insistir a les preguntes i a la moció

del pròxim dia, en tot cas, ja li farem propostes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica, té la

paraula l’Hble. Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo li

deman, Sr. Alomar, que no vengui, no pugi sempre amb la

mateixa cançoneta que el conseller no li respon, perquè qui ha

de començar a fer els seus deures és vostè; vostè presenta una

interpelAlació que titula: política d’imatge de les Illes Balears,

i jo venc aquí preparat amb xifres, amb números, amb

campanyes, amb explicacions a donar sobre les campanyes

d’imatge a les Illes Balears. I vostè puja aquí dalt i me parla de

coses absolutament distintes, del tot inclòs, del medi ambient

i de coses que no tenen res a veure amb la interpelAlació que

vostè havia presentat. I així i tot, com li he dit abans, li he

contestat totes les coses que vostè m’ha demanat, de manera

que no continuï amb la cançoneta de voler fer veure que el

conseller no li contesta, perquè no és cert; qui té les coses

embullades és vostè, perquè fa una interpelAlació i me surt amb

altres coses. Però estic disposat a contestar tot el que vostè me

diu.

Jo no vull insistir a si varen dir o no varen dir que volien

més o menys turistes, entre d’altres coses perquè està aquí

escrit en el Parlament; aquí, en el debat de l’impost turístic, que

jo, com a portaveu a l’oposició vaig haver de dur, estan escrites

les declaracions que va fer el conseller d’Hisenda en el seu dia

de què si no poden pagar que no venguin; i les declaracions de

la consellera de Medi Ambient, que deia que no en volem tants.

Això no ho he inventat jo, ni ho ha inventat cap periodista, ho

varen dir vostès, i per tant crec que és inútil seguir discutint

sobre aquesta qüestió, però és que me fa unes preguntes tan

inútils, unes preguntes que jo crec que tenen tan poc sentit;

vostè segueix dient que nosaltres vàrem dir això? Sí. Una altra

pregunta que m’ha fet, perquè les m’he apuntades totes: segueix

tenint la sensació d’optimisme? Sí. Seguesc tenint la sensació

d’optimisme, només de canviar el Govern, i en això coincidesc

amb el conseller d’Hisenda, i li don la raó en el que vostè el

criticava, només canviar el Govern ja va donar optimisme a la

societat, només canviar. Sí, ja poden riure, els que varen riure

de bon de veres varen ser els ciutadans, aquests varen riure de

bon de veres.

Què els majoristes de viatges no han demanat mai a un

fòrum públic davallar els preus? Sr. Alomar, i on ha viscut

vostè els darrers anys, on ha viscut els darrers anys? Els

majoristes de viatges a vostè no només li demanaven que

davallàs el preu, sinó que, a més, li demanaven que llevàs un

impost; a vostè li demanaven dues coses: que llevàs l’impost i

que davallàs el preu. Però no me digui, perquè ningú seriós que

hagi viscut el món del turisme els darrers vint anys, podrà

creure que els majoristes de viatges sempre, perquè és normal

i és lògic perquè és el seu benefici i és la seva estratègia

comercial i empresarial, sempre han reclamant una davallada

de preus. I jo he estat present a fires turístiques, amb vostè de

conseller, on, a les reunions amb els majoristes de viatges, els

majoristes de viatges han dit que s’haurien d’equilibrar els

preus i s’haurien de davallar els preus, de manera que no me

digui que ha estat la primera vegada que s’han atrevit a dir-ho.

La generalització del tot inclòs només és d’enguany i a

partir d’aquest final d’estiu passat. Bé, és possible, però què és

que jo som responsable de la debilitat amb la qual es va trobar

l’empresari per contractar que va caure dins la dinàmica del tot

inclòs, jo som el responsable? El mes de setembre, octubre, en

què es produïen aquestes contractacions, que jo feia dos mesos

que era conseller de Turisme i que vostè ho havia estat els

quatre anys anteriors, el responsable en som jo? Jo crec que

qualsevol persona, amb un mínim de sentit comú i de justícia,

diria que no és així.

Jo també entenc la seva aposta decidida ferma i rotunda pel

turisme individual i per aparcar el tema dels majoristes de

viatges, és que clar, jo ho entenc en el seu cas, vostè estava

barallat amb tothom; vostè només podia apostar pel turista

individual, perquè vostè no es podia seure amb cap majorista

de viatges, no n’hi havia cap que es volgués seure amb vostè;

els va enganyar tants pics, el 2000, el 2001, el 2002, que ja no

es volien seure amb vostè. Havien d’organitzar l’ABTA aquí i

passaven pena de seure’s amb vostè per organitzar-ho, perquè

no se’n fiaven de vostè. I és normal que quan una persona ha

enganyat, quan una persona ha defraudat, quan una persona ha

manipulat no se vulguin seure amb ella. I és normal que aquesta

persona, en aquest cas vostè, comenci a tenir ràbia del que és

el turisme organitzat i es decanti cap al turisme individual,

perquè vostè no es podia seure amb ningú, estava enfrontat amb

tothom. Me digui una persona, una, del sector turístic, ja sigui

d’allotjaments o de majoristes de viatges, que es pogués seure

a parlar amb vostè el mes de maig de l’any passat? Jo no en

conec cap. És normal que vostè aposti pel turista individual,

perquè amb tots els que el poden ajudar a canalitzar el flux de

turistes no hi podia parlar. Nosaltres hi podem parlar i, a més,

hi volem parlar.

I la web, jo no tenc cap inconvenient, Sr. Alomar, a dir-li

que efectivament vostè va crear una web en el mateix moment

que la varen crear totes les comunitats autònomes, en el

moment que eclosiona tot el món de les noves tecnologies.

L’únic que li dic és que en aquest any de promoció nostra

d’aquesta web, en aquest any hem incrementat un 41% les

visites a la nostra web, la qual cosa també deu demostrar una

cosa, Sr. Alomar, i és que les Illes Balears han tornat despertar

els interessos de la gent dels mercats emissors. Si la gent entra

a les pàgines d’illesbalears.com com a pàgina del Govern

turística, deu ser perquè hem estat capaços durant aquest darrer
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any de despertar-los l’interès que vostès, lamentablement, els

havien llevat.

Jo del tema mediambiental no és que no, jo cada vegada

surt a l’estranger o a Espanya a explicar el nostre destí turístic,

parl del nostre medi ambient; el que no faig és tirar-nos pedres

damunt les teulades, el que no faig és dir el que no és ver, el

que no faig és dir que tenim gravíssim problema

mediambiental, no ho dic, entre d’altres coses perquè no ho

pens i perquè no ho crec, i en segon lloc, perquè crec que ens

produeix més perjudicis que beneficis. I això era el que vostès

feien i nosaltres parlam i feim, però sense exagerar i sobretot

sense tirar-nos pedres damunt.

Aquesta campanya interior d’”Un turista, una amigo” i

aquesta de la Conselleria d’Educació és nova, la maleta de

recursos didàctics i pedagògics que hem presentat nosaltres és

nova. I l’hem haguda de fer perquè un dels primers indicadors

que ens vàrem trobar tres mesos després de l’arribada del

Govern, era, efectivament, aquesta sensació i aquesta

sensibilitat que el seu govern havia transmès a la societat, que

el turisme i el turista era el responsable de tots els mals. I vostè,

amb la campanya de Mariscal, no anava en aquest mateix

sentit, vostè no anava a un turista, un amic, ni anava amb una

maleta de recursos pedagògics a explicar la importància del

turisme i del bon tracte als turistes; vostè anava a una campanya

electoral, amb plena campanya electoral, i dirigida no als

turistes, no, no, als propis ciutadans, amb una claríssima

vocació electoral i amb una claríssima vocació de fer encara

més rendible, que al final no ho va ser, la creació del seu

impost.

Per tant, crec Sr. Alomar, em sap greu, no hem parlat del

que vostè m’havia convocat avui aquí, que era de la imatge de

les Illes Balears. La veritat és que quan vaig rebre, acab

president, la veritat és que quan vaig rebre aquesta

interpelAlació, vaig dir: no sé què hem de parlar allà, perquè si

hem de parlar d’imatge ho té molt difícil, després he

comprovat, efectivament, que vostè no volia venir aquí a parlar

d’imatge, sinó a llançar tota una sèrie de preguntes que he

intentat bonament respondre. Però d’imatge, Sr. Alomar, me

pareix que qualsevol altre diputat del seu grup, nou d’aquesta

legislatura, en podria parlar, vostè i qualcú més que

l’acompanya en aquests bancs de l’oposició me pareix que

durant quatre anys tenen molt mal de fer parlar-ne, perquè era

molt difícil deixar una imatge d’un destí consolidat, com eren

les Illes Balears, amb una imatge d’excelAlència com eren les

Illes Balears l’any 99, on vostès la varen deixar l’any 2003.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

III. Moció RGE núm. 2025/04, presentada pel Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a nou

impuls a les polítiques laborals a les Illes Balears, derivada

del debat de la interpelAlació RGE núm. 425/04.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació, es passa al tercer punt de l’ordre del dia que

consisteix en el debat i votació de la moció RGE núm. 2025/04,

presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a nou impuls de les polítiques laborals a les Illes

Balears, derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.

425/04. Té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. La presentació

d’aquesta moció és conseqüència del debat de la interpelAlació

realitzada ara fa tres setmanes i, a la vegada, entremig, un debat

en comissió que hem tengut ocasió de fer tota una sèrie de

preguntes i contestar, per part del conseller de Treball, totes

aquestes preguntes, que ens ha possibilitat, crec jo, aprofundir

sobre quines són les prioritats, les necessitats prioritàries de la

política laboral que s’hauria de fer en aquesta comunitat en

aquests moments. Per tant, la veritat és que jo present aquesta

moció, sé que hi ha tota una sèrie d’esmenes del Partit Popular

que després tendré ocasió de debatre, quan s’exposin

lògicament, però la veritat és que una moció de les

característiques com la que jo present en aquests moments, si

no es té com a pretensió, senzillament ignorar qualsevol

proposta en positiu que es faci des d’un grup minoritari, com

s’ha dit abans per part de la vicepresidenta, fent una referència

en aquest sentit, o si no es té aquesta línia, no acab d’entendre

com es pot rebutjar, perquè estic íntimament convençut que el

80% del que diu aquesta moció, des de la Conselleria de

Treball s’hi està d’acord en aquests moments. Una altra cosa és

que per determinades raons durant aquests mesos algunes

d’aquestes coses no s’hagin posat en marxa encara.

El primer punt situa la importància del debat social, de la

concertació social a qualsevol política laboral, això és l’abc de

les polítiques d’ocupació europees, és l’abc de les polítiques

d’ocupació modernes i per tant jo crec que no requeririen

excessiva discussió. Jo celebr, i ho vull dir, perquè des

d’aquesta tribuna s’ha fet referència abans al contrari, jo celebr

que dia 13 d’abril es reunís la Mesa del Diàleg Social i

prengués tota una sèrie d’acords, faltaria més, no seré jo qui

lamenti que les coses es facin bé. Jo el que lament és que fins

dia 13 d’abril, o sigui, han passat nou mesos sense que es

reuneixi cap vegada la Mesa del Diàleg Social. I jo també

m’alegr que la Mesa del Diàleg Social decideixi que cada tres

mesos s’ha de reunir a partir d’ara, però aquesta decisió ja la

tenia presa la Mesa del Diàleg Social abans i no s’havia reunit.

De la mateixa forma que el pacte per l’ocupació vigent, que el

conseller, des d’aquesta tribuna, va reconèixer que era vigent,

un dels elements que té dels que formen part d’aquest pacte per

l’ocupació és que cada any, en el darrer trimestre, abans de

l’aprovació dels pressuposts, els agents socials, signants del

pacte per l’ocupació, es reuniran i diran quines són les coses

del pacte per l’ocupació que s’han de fer l’any següent i quins

pressuposts es destinen, quines partides es destinen a aquestes

prioritats, cosa que es feia habitualment cada any i que aquest

any, per primera vegada, no s’ha fet. D’aquí vaig deduir jo que

es considerava que el pacte per l’ocupació no estava vigent.

De totes formes és evident que això no es va fer en el seu

moment i ara es diu que s’inicia un debat per a un nou pacte per

l’ocupació. Repetesc, no seré qui critiqui que això es faci,

m’alegra i ho consider molt positiu, però lament que fins ara no
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s’hagi començat. I me pareixeria encertadíssim que una moció

que aprovi per unanimitat aquest Parlament ho reculli perquè

sigui la forma de donar-li més força, més importància i més

transcendència en aquest debat de futur.

El segon punt planteja la creació de la comissió mixta de

l’article 32 del REB. Doncs bé, me pareix que senzillament és

elemental i que, a més, no sé si aquí algú està en contra

d’aquest tema, crec que és obvi que s’ha de reunir, que el

Govern de les Illes ha de solAlicitar al Govern central la seva

reunió, perquè no és competència del Govern de les Illes,

lògicament, convocar-la, però n’ha de solAlicitar la

convocatòria, i que s’ha de discutir. I jo me permet recordar en

aquesta moció que seria positiu, seria important, que el debat

de la negociació de quins són els temes que afecten els fixos

discontinus i que s’han de dur a terme en aquesta comissió

mixta, partís de l’acord de la Mesa del Diàleg Social de dia 23

de gener del 2003 pres per unanimitat. Per tant, crec que això

és senzillament suggerir un element, el qual, fins i tot record a

la moció que es va parlar, crec que la setmana passada,

presentada pel Grup Socialista, sobre el REB, una de les

prioritats que estaven d’acord tots era el tema dels fixos

discontinus, i per afrontar el tema dels fixos discontinus s’ha de

reunir la comissió mixta de l’article 32.

L’article tercer d’aquesta moció, fa referència a donar un

impuls important a l’economia social a la nostra comunitat.

Aquí fa referència a un desenvolupament efectiu del Pla

director d’economia social; jo no tendria cap inconvenient a

parlar de fer un nou Pla director d’economia social, el que està

vigent acaba el 2004, i pràcticament s’ha complert tot. Per tant,

el que s’ha de fer és seguir en aquesta línia, en una línia que jo

crec que ha estat clarament positiva, que ha possibilitat que

durant la passada legislatura es posàs en marxa tota una sèrie de

normativa que no estava vigent, com per exemple la Llei de

cooperatives, era de les poques comunitats autònomes de

l’Estat que no tenia una llei de cooperatives pròpia, o el Decret

d’empreses d’inserció que tampoc no existia. També hi ha un

buit legal a nivell estatal en aquest sentit i desig i confiï que

l’actual Govern central el cobreixi. Bé, i a la vegada es va

donar un fort impuls, des del punt de vista econòmic, d’ajudes,

de material, etcètera, i les dades són òbvies, s’han triplicat en

aquesta passada legislatura el número de cooperatives i

societats anònimes laborals existents a la nostra comunitat.

Què es planteja? Doncs, continuar en aquesta línia,

incrementar tot el tipus d’ajudes que se necessiten tant

econòmiques com socials; comptar amb els representants dels

sectors que treballen amb aquesta economia social a l’hora

d’elaborar el nou pla, i molt concretament amb REAS, AELIB,

amb UCABAL i UCTAIB, que són les federacions que fan

referència a aquest aspecte. I a la vegada, plantejar que la Llei

de cooperatives, una vegada aprovada, s’ha de desenvolupar,

per exemple; no es tracta d’exagerar, perquè tampoc no passa

tant, però es va dir i ho va dir el conseller a la comissió quan

parlàvem del tema, la Llei de cooperatives estableix que dia 29

d’abril d’enguany acabava el termini per tenir elaborat un

reglament que desenvolupés la Llei de cooperatives i que a la

vegada posàs en marxa el registre. Avui estam a no sé quina

data i això encara no s’ha complert; doncs, senzillament, que

s’acompleixi, que es posi endavant i que s’impulsi el tema de

la llei. I el mateix respecte del Decret d’empreses d’inserció,

tenint un decret no vol dir que tenguem la Seu plena d’ous, ara

fa falta veure quins mitjans humans dedicam, quines mesures

s’adopten, de quin reglament es dota el propi decret, etcètera.

Pel que fa referència al desplegament territorial del SOIB,

jo també crec que és un element important i que senzillament

s’anuncia en aquesta moció. Per una banda, donar absoluta

importància al tema dels pactes locals per l’ocupació, que, vull

recordar, la passada legislatura es va iniciar amb dos pactes

signats i es va acabar amb onze; però que aquests pactes

requereix que siguin vius, amb participació activa dels agents

socials, incorporant nous agents que no són dels signants però

que tenen molt a opinar de l’economia que es desenvolupa

damunt el terreny, etcètera. Per tant, que aquests pactes siguin

vius i funcionin requereix també que des de l’administració

s’alimentin, per exemple, la passada legislatura reuníem un

plenari de pactes locals cada cinc o sis mesos, i discutíem entre

els ajuntaments, entre els agents, entre tothom, quines coses

havien millorat, quines no, quines coses s’havien de millorar,

bé, doncs això, aquesta mesura, se subvencionava i s’ajudava

la creació d’ADL, en fi tota una sèrie de mesures que fan

possible que als ajuntaments se’ls doni instruments.

En aquest moment l’únic que s’ha fet és que els convenis

que hi havia amb els ajuntaments per posar en marxa els punts

d’informació laboral, que s’han renovat en una xifra bastant

importants i altres s’han incrementat, van sense subvenció,

sense ajuda, sense despesa econòmica. Home, a mi em pareix

del tot irracional que els ajuntaments, que són de per si

deficitaris, que tenen una problemàtica financera gravíssima,

que tothom reconeix que són els parents pobres de

l’Administració, en un tema en què no tenen competències

nosaltres els donem competències i a sobre no els donem

doblers perquè puguin desenvolupar aquesta tasca. Per tant no

em pareix del tot, però en fi, aquest desplegament territorial és

senzillament el que aquí es planteja.

Respecte al tema de moure despesa de l’Objectiu 3 en

relació als eixos existents. També em pareix de pura lògica que

si s’han gastat més doblers de l’eix 7 que d’altres eixos per

cobrir el que sigui a la segona etapa de la legislatura, es moguin

internament les quantitats per fer possible el desenvolupament

més adequat.

I per últim -i acab, Sr. President- es planteja la necessitat de

desenvolupar el pla estratègic de salut laboral. Tampoc no tenc

cap inconvenient en dir que se’n faci un de nou, però que es

faci, que es posi en marxa el que faci falta, que es plantegi

aquest tema i que es dediquin tots els esforços a aquesta tasca.

La veritat és que aquesta va ser una de les tasques en la qual es

varen dedicar esforços importantíssims, es va pràcticament

multiplicar per 20 la despesa destinada la passada legislatura a

tot el que fa referència a salut laboral, es varen haver d’aprovar

mesures per donar primes als tècnics de salut laboral per

complir horaris que no complien per poder assumir totes les

responsabilitats que la nova tasca els imposava, responsabilitats

que, per cert, després a la reunió ministerial a Madrid es varen

recollir com a iniciatives aportades per Balears i es varen donar

com a directriu a tota la resta de l’Estat com a experiència en

positiu, per exemple el treball conjunt entre tècnics de la

conselleria i la Inspecció de Treball, el fet de l’assistència de

tècnics de guàrdia sempre, el tema de cobrir unes hores
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determinades que anaven molt més enllà de l’horari laboral

normal, etc., etc. I senzillament el que es planteja és continuar

en aquesta línia i donar tot l’impuls que cal a aquesta línia.

I res més. Senzillament crec que és una moció de lògica que

respon a les necessitats que té aquesta comunitat sobre aquest

treball, sobre aquest sector, i que seria lògic que tengués el

suport d’aquesta cambra. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. El Grup Parlamentari Popular ha

presentat les esmenes RGE núm. 2530/04, 2531/04, 2532/04,

2533/04, 2534/04 i 2535/04. Per defensar les esmenes té la

paraula el Sr. Diputat Jaume Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, per

endavant vull dir al Sr. Diputat portaveu d’Esquerra Unida i Els

Verds que, un cop vista la seva moció, com ja ha pogut

comprovar, moció derivada de la interpelAlació del passat dia

6 d’abril, el Grup Parlamentari Popular ha cregut convenient

presentar una sèrie d’esmenes a cada un dels punts de la moció.

La raó creim que és senzilla: sincerament creim que aquesta

moció falta a la realitat i en segons quins punts arriba a ser i tot

potser podríem dir atrevida. Així mateix també pensam que els

punts de la moció van dirigits a una sèrie d’actuacions que des

de la Conselleria de Treball ja s’han realitzat o s’estan

realitzant. 

Passant idò pròpiament als punts de la moció, pel que fa al

primer punt, relatiu al diàleg social a través de la Mesa del

Diàleg Social, li he de dir que com molt bé vostè sap el passat

dia 13 es va reunir la Mesa del Diàleg Social, a la qual es van

establir una sèrie de compromisos, i com molt bé avui ha

contestat la vicepresidenta del Govern a una pregunta

formulada, bé, hi ha ja una sèrie de compromisos fets, i en

aquest sentit el Govern continuarà donant l’impuls necessari al

diàleg social i en aquest sentit va encaminada la nostra esmena.

També li he de dir que el dia següent a la reunió de la Mesa

de Diàleg Social van aparèixer titulars als mitjans de

comunicació com puguin ser: “Govern, patronal y sindicatos

reeditan el pacte per l’ocupació. La Mesa de Diàleg Social se

reunirá mensualmente. Tras la reunión todas las partes se

mostraron satisfechas por el talante imperado en la mesa.

UGT y Comisiones Obreras alaban el talante dialogante del

Ejecutivo”. Per cert, també el passat dia 21 d’abril a un mitjà de

comunicació escrit va sortir també publicada la següent notícia:

“Las declaraciones de los representantes de UGT y

Comisiones Obreras en la Mesa de Diálogo Social elogiando

la labor desarrollada por el Partido Popular, han creado

bastante malestar entre los partidos del pacto”. Com a mínim

és una cosa curiosa.

Pel que fa referència al segon punt és clar que consideram

convenient presentar l’esmena de supressió, ja que per una

banda va quedar molt clar la setmana passada en el debat

referent a la moció sobre el REB que hi va haver un consens

dins aquesta cambra, i també principalment perquè, com ja

havia manifestat el conseller de Treball i Formació, que ja

havia dit que una volta haguessin passat les eleccions instaria

perquè es convoqués la comissió mixta segons l’article 32 del

REB, i així ho va fer per primera vegada el dia 5 d’abril, com

també es va fer per part del Govern el passat dia 20 d’abril. Per

tant creim que aquesta esmena de supressió està totalment

fonamentada.

Passant al punt 3, igual que al punt 6, les esmenes que

presentam en aquests dos punts van en el mateix sentit.

Referent al desenvolupament efectiu del Pla director

d’economia social de les Illes Balears, he de dir que el pla

existent no es considera per part de la conselleria, per part del

conseller, que sigui el pla adequat. És un pla presentat d’una

manera genèrica, sense concrecions pressupostàries en els

darrers anys, que feien que la seva execució fos gairebé

impossible. Per açò, per aquest motiu, des de la conselleria es

considera més convenient, i com ja ha anunciat el conseller es

fa feina en l’elaboració d’un nou pla director d’economia

social. També el mateix pel que fa a l’esmena que presentam al

punt 6, que tracta del Pla estratègic de salut laboral. Com ja ha

mencionat altres vegades el conseller en diverses ocasions

s’està fent feina sobre aquest nou pla parlant amb els diferents

interlocutors socials que hi estan involucrats.

Quant al punt 4, desplegament territorial del SOIB

mitjançant l’impuls dels pactes locals d’ocupació, l’esmena que

presentam és una cosa, com pot comprovar, molt concreta i va

en el mateix sentit que les altres. Li he de dir, com ja ha

manifestar i fins i tot trob que a la darrera comissió va

manifestar el conseller de Treball, que el que s’intenta a partir

d’ara per part de la conselleria és que cada pacte local

d’ocupació es desenvolupi d’una manera específica per a cada

municipi segons les seves necessitats, i no d’una manera

genèrica. En aquest sentit la idea és clara: fer un estudi inicial

de la situació d’ocupació territorialitzada i donar compte als

distints municipis perquè aquests puguin fer les observacions

oportunes, perquè d’aquesta manera no siguin pactes genèrics,

sinó que cada municipi pugui aplicar d’una manera més

efectiva les seves actuacions.

Ja passant al punt que consideram més conflictiu, que és el

punt número 5, es demana la revisió del programa operatiu de

les Illes Balears de l’Objectiu 3 del fons social europeu 2000-

2006, en aquest punt és gairebé curiós. Hem de pensar que el

govern de la passada legislatura va gastar tota la dotació

pressupostària que hi havia fins l’any 2006 en determinats

eixos, i ara hem de revisar el programa. Nosaltres ens demanam

què hem de revisar si el govern del pacte va gairebé esgotar els

fons que hi havia fins a l’any 2006, gastant i comprometent els

fons que pertocaven a l’actual conselleria de Treball, a l’actual

govern. Hem de pensar que no hi ha una dotació pressupostària

global, sinó que aquesta està distribuïda per accions en els

distints colAlectius: aturats, discapacitats, dones, colAlectius

d’exclusió social com puguin ser immigrants i drogoaddictes.

El govern de la legislatura passada va fixar un tant per cent per

a cada colAlectiu i no ho va complir. És a dir, tenien uns fons

europeus que havien d’abastar des de l’any 2000 al 2006, fons

per a formació, orientació laboral, fons que havien de servir

durant 6 anys per a la inserció laboral de determinats colAlectius

més desfavorits. El que va fer el govern de la passada
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legislatura va ser no executar el que pertocava dins cada

colAlectiu i, a més, no es va complir l’execució anual prevista.

Senyores i senyors diputats, com ja deim a l’esmena, açò ha

costat, l’incompliment per part de l’anterior govern del

programa operatiu de les Illes Balears de l’Objectiu 3 del fons

social europeu dels anys 2000-2006. En aquest sentit he de dir

que es va fer una mala gestió per part de l’anterior govern,

gestió que ha deixat hipotecats els pressupostos dels propers

anys. Hem de pensar que el programa operatiu Objectiu 3 era

del voltant de 60 milions d’euros. Vostès a la legislatura

anterior varen adjudicar, amb càrrec a la partida finalista

d’aquests fons socials europeus, per damunt de les seves

disponibilitats pressupostàries que existien fins a l’any 2006,

fent d’aquesta manera que l’actual govern de les Illes Balears

no pugui disposar d’aquests fons, d’aquesta cofinançació amb

fons europeus, hipotecant, com ja hem dit, els pressupostos per

als propers anys.

Ens podran dir vostès que es varen justificar i certificar uns

25 milions d’euros, però també ens haurien de dir que varen

deixar dins els calaixos de la conselleria uns altres 35 milions

d’euros compromesos d’aquests fons, impossibilitant d’aquesta

manera actuacions que hauria de cofinançar l’actual govern de

les Illes en determinats sectors, com per exemple el colAlectiu

de persones en perill d’exclusió social.

També està clar que aquests fons no els poden considerar

fons propis, sinó que definitivament són fons europeus, i ara

pretenen demanar un revisió, quan saben que açò no és

possible, ja que determinades partides estan acabades, i tampoc

no és possible fer un traspàs entre eixos, ja que aquest

programa operatiu 2000-2006 és un programa formatiu

presentat per vostès i aprovat per la (...) segons les necessitats

de la nostra comunitat. Per açò el sentit de la nostra esmena és

el d’incrementar el fons, senzillament perquè vostès varen

gastar en tres anys el que s’hauria d’haver gastat en sis, deixant

hipotecats, torn repetir, els pressupostos per als propers anys.

Senzillament, senyores i senyors diputats, l’actual conselleria

de Treball i Formació ha de fer feina arrossegant en aquest

sentit una mala gestió de l’anterior govern del pacte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, com deia el diputat interpelAlant,

en 15 dies hem tengut diversos debats sobre aquest tema. Jo

crec que hi ha coincidències en el fet que els problemes

estructurals del mercat laboral de les Illes Balears són

bàsicament tres: un seria la precarietat laboral, un segon seria

la temporalitat fruit de l’estacionalitat; i un tercer seria la

sinistralitat, que jo crec que està bastant en vies de solució -mai

no tendrem una solució definitiva- gràcies a un esforç diria que

ingent que es va fer la passada legislatura, tant en recursos

humans com pressupostaris, que varen invertir una corba

especialment pel que feia a accidents mortals que començava

a ser preocupant.

Però jo encara hi afegiria un quart problema estructural, que

tal vegada és el punt més coix del debat que hem tengut fins

ara, que és un dèficit de formació que afecta el conjunt dels

treballadors i futurs treballadors de les Illes Balears. En aquest

sentit també es va iniciar una feina per prestigiar la formació

professional amb uns convenis de colAlaboració en els quals es

va implicar la Cambra de Comerç, i que aconseguiren

augmentar en un sol exercici un 20% les matrícules en els

cursos de formació professional.

Bé, aquests problemes realment tenen una difícil solució. El

que preocupa és que els dos primers, la precarietat i la

temporalitat, així com deia que hem aconseguir resultats en la

sinistralitat, en aquests dos primers temes no només no

avançam, sinó que de cada vegada crec que estam en unes

condicions pitjors. Cada vegada veim com existeix més treball

precari i és evident que no hem aconseguit superar els

problemes de l’estacionalitat, i tot això provoca una sèrie de

problemes que són conseqüència d’aquests problemes

estructurals: té repercussió en la baixa mitjana salarial, té

repercussió, conseqüentment, en les baixes pensions mitjanes

que cobram, crec que són les terceres de les darreres en el

conjunt de l’estat, i per tant origina també una sèrie de

problemes socials. 

Aleshores bàsicament la moció presentada per Esquerra

Unida fa èmfasi en reforçar els mecanismes de diàleg i de

concertació, donant molt de protagonisme als agents socials, a

les corporacions locals, ajuntaments, consells, que també tenen

un paper a jugar, i realment el que voldríem és que s’arribàs a

un consens, perquè difícilment es promocionarà el diàleg si en

el Parlament ja no ens posam d’acord en diagnosticar i en

proposar solucions que la nostra societat hauria d’abordar

d’una manera conjunta. Per tant esperam ara la intervenció del

diputat que ha presentat aquesta iniciativa, i esperam que es

pugui arribar a un consens de cara al fet que la Conselleria de

Treball i el Govern en el seu conjunt impulsin les polítiques

necessàries per abordar aquests problemes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Carme Garcia i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. He creat uns dubtes molt importants.

Bé, sobre la moció que avui ens porta aquí, que és el

resultat d’una interpelAlació presentada pel Grup d’Esquerra

Unida, creiem que dins un marc de nou esperit, aquest, de

concertació política, el Partit Popular presenta esmenes que

donaran com a resultat que -supòs- aquesta cambra aprovarà

alguna de les resolucions que avui tenim damunt la taula. Vull

dir que parlar en aquest àmbit d’algunes pulles amb els

sindicats que ens ha dit el representant del Partit Popular, jo

l’únic que li he de dir és que les declaracions dels sindicats són
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bones sempre, quan diuen coses bones i quan diuen coses

dolentes; no són bones només quan lloen el que fa les

declaracions, sinó en tot cas són els representants legals dels

treballadors i per tant la seva opinió sempre és igualment

vàlida.

Pel que fa al primer punt de moció, que fa referència a la

Mesa de Diàleg Social, efectivament tan és que es digui “donar

un impuls”, o “continuar”, o tan és que es digui que s’insta, o

que s’anima. La qüestió és que la Mesa de Diàleg Social es

reuneixi. Han tardat 10 mesos, com els deia el representant

d’Esquerra Unida, però per fi s’ha reunit, amb una àmplia

participació de consellers: fins a quatre, tal com avui ha tornat

dir la vicepresidenta del Govern però que ja es veure a les fotos

de la premsa, van assistir a la primera reunió de la Mesa de

Diàleg Social. Tal vegada s’ha de dir que qui faltava era el que

el conseller va defensar amb més força, que era el conseller de

Turisme, que és el que aporta la principal arma per lluitar

contra la desocupació i la principal font de recursos de forma

directa i indirecta pel que fa a l’ocupació i per a la riquesa en

general de la nostra comunitat. Per tant en tot cas tal vegada el

que sí faltava era el conseller de Turisme en aquesta mesa de

Diàleg Social. En qualsevol cas, com que estan disposats a

continuar-la reunint cada tres mesos, supòs que tindrem temps

per a la compareixença del conseller de Turisme i que expliqui

tot el que avui ha explicat en aquesta cambra, com es

transforma en llocs de feina fixos i de qualitat.

Pel que fa al Pacte per l’ocupació, jo crec que tothom del

Partit Popular, o almenys els representants que parlen respecte

d’això, volen fer una barreja de termes i de qüestions a nivell

del pacte per l’ocupació de Balears, els pactes d’ocupació

locals, per tal que no quedi clar en quins termes ens movem. Jo

crec que el que està més clar és que el mateix conseller, tal com

li ha recordat el representant d’Esquerra Unida, va reconèixer

que el Pacte per l’ocupació estava vigent. Per tant té un

document que ja hauria d’estar damunt la taula i que ja hauria

d’haver estat objecte de reunió amb els agents socials i

econòmics que el van signar. Ja s’hauria d’haver revisat. En

qualsevol cas, s’aprovi el que s’aprovi, si és instar o animar, el

resultat és que el Pacte per l’ocupació és un bon instrument de

concertació que hauria d’estar permanentment damunt la taula

del conseller de Treball i jo crec, com vaig dir a la meva

interpelAlació o a intervencions anteriors, que hauria d’estar

permanentment sobre la taula de tots els consellers de l’equip

de govern, perquè les polítiques d’ocupació que es reflecteixen

al pacte per l’ocupació són absolutament transversals i, per tant,

responsabilitat de tot l’equip de govern.

Pel que fa a solAlicitar la convocatòria el més aviat possible

al Govern central de la comissió mixta de l’article 32, clar, aquí

anem fent bandades, em tenen absolutament despistada.

Després d’una interpelAlació del Partit Socialista presentem que

s’insti en menys de sis mesos a convocar la comissió, i el Partit

Popular ho rebutja. La setmana passada presentem una

proposició no de llei on diu que es reuneixi immediatament,

s’insti a reunir immediatament, entre altres coses, el que

estableix l’article mencionat sobre les comissions mixtes dels

fixos discontinus i s’aprova per unanimitat. Ara tornem a

presentar açò i diuen que no hi estan d’acord. Per tant jo ja no

sé què pensem del Règim Especial de Balears, abans fiscal,

abans, molt abans fiscal. Per tant jo no trob cap motiu perquè

avui no es pugui aprovar aquesta proposta que presenten des

d’Esquerra Unida.

Pel que fa al Pla director de l’economia social, crec que ja

els hem dit tot el que els havíem de dir. Tampoc no és

important aquí que parlin del que hi ha o del fet que és un nou.

Si realment volien fer un nou pla director podien haver-lo fet

durant tot el temps que han estat governant. En qualsevol cas el

que sí ha de quedar clar és la necessitat d’impulsar l’economia

social que, com diem i com sabem, està lligada al nostre

territori, i per tant els llocs de feina que es creen estan lligats

també a les Illes Balears, són difícilment deslocalitzables, és a

dir, són empreses que normalment no es poden tancar d’un dia

per l’altre i enviar-les a una altra banda amb el seu capital.

Pel que fa al SOIB, al Servei d’Ocupació de les Illes

Balears, miri, aprovarem el que sigui avui, eh?, amb aquest

marge de concertació, i a més li farem el seguiment del que

aprovem, però el que està clar és que vostès en 10 mesos no

saben què volen fer amb el SOIB, l’únic que han acabat aclarint

és que volen comprar un programa informàtic, que l’han

comprat i que ara posen en marxa, però què han de fer del

SOIB no ho saben. A més han paralitzat projectes que estaven

damunt la taula per fer concertació sobre com havia de ser el

Servei d’Ocupació de les Illes Balears, sobretot amb entitats tan

importants com els ajuntaments o els consells insulars, que era

el projecte lligat a l’article 6 del fons social europeu que

anomenàvem XXL. Per tant aquest projecte paralitzat, que era

un instrument finançat per la Unió Europea per poder concertar

com havia de ser el futur del Servei d’Ocupació de les Illes

Balears, projectes d’orientació també paralitzats amb els

ajuntaments a través de les oficines de joventut, i per tant jo

crec que una manera d’anar desdibuixant el que ha de ser el

Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

Per tant continuarem avançant, farem el que trobin, però en

qualsevol cas, del que aprovem avui, els farem el seguiment des

d’aquest parlament i els demanarem responsabilitats molt prest,

perquè ja fa molts mesos que estan en el Govern i per tant han

d’anar aclarint coses i mostrant quins són els resultats de la

seva política, no dels quatre anys de política anterior, que és del

que els agrada parlar, que només els agrada parlar.

Pel que fa al fons social europeu i a la gestió del programa

operatiu per a tot el període 2000-2006, home, a mi no em toca

defensar, perquè al final jo no gestionava aquests fons, però jo

començo a estar un poc cansada ja que facin com una acusació,

que sigui una acusació a l’anterior equip de govern, que en lloc

de gastar..., que els acusin de gastar molt en polítiques

d’ocupació actives. Jo no crec que mai no es pugui acusar cap

govern, i menys a una comunitat autònoma com la que tenim,

amb una alta precarietat laboral com ja sabem i com ja ha

quedat demostrat en aquesta cambra, que gastar molt en aquesta

política és dolent o que està mal fet. Miri, el fons social

europeu no els pagarà ni una pesseta més que cada pesseta que

vostès posin; no els pagarà més. Per cada pesseta que inverteixi

la comunitat autònoma una pesseta del fons social europeu, ni

una més, una per una, d’acord? El que vostès vulguin gastar, si

vostès en volen gastar tres per cada pesseta que gasta el fons

social europeu, no els dirà ningú res. La realitat és la que vostès

mateixos han dit: en el període anterior es va gastar tres

vegades més del que s’està gastant ara, jo diria que fins i tot
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més, perquè ara s’està gastant la meitat del que tocaria gastar

escudant-se en la política que havia fet el govern anterior. Per

tant que quedi clar que això no és una acusació negativa, en tot

cas és una acusació negativa del que fa el Govern ara. I ja dic

que no és a mi a qui toca defensar, però crec que és

absolutament injusta la manera amb què s’està parlant de com

s’han gastat els doblers en polítiques actives d’ocupació en

aquesta comunitat autònoma, i la gestió i els recursos que en

treguin també serà responsabilitat de vostès.

Pel que fa al Pla estratègic de salut laboral igualment. És

igual que vostès aprovin que no els agrada el pla que hi havia

i que en volen fer un de nou. Nosaltres els l’aprovarem també,

aprovarem el que surti d’aquesta cambra, però el que

necessitem són documents escrits que signifiquin els

compromisos que té l’equip de govern sobre la planificació

amb les polítiques actives d’ocupació, i que aquests papers

tinguin clar quins són els objectius que volem aconseguir i

quins doblers hi posarem els pròxims anys. Si no no és un

document de planificació. I que aquests documents, aquestes

planificacions, aquests plans han d’estar concertats, concertats

amb els agents econòmics i social, i jo dic el mateix que vaig

dir a la primera intervenció que vaig fer, que també concertats

políticament perquè tinguin resultats.

Ens acusaven dient que la moció no responia a la realitat i

era agosarada, i jo crec que el que és agosarat és continuar

amagant una realitat i amagant que darrera una única

convocatòria de la Mesa de Diàleg Social en deu mesos, com

hem dit, s’està fent alguna cosa per a polítiques actives

d’ocupació. Jo crec que ja està clar que això no és així, ja està

clar que aquest govern no té com a prioritat les polítiques

d’ocupació ni de formació, tampoc, com hem recordat, i que en

el futur continuarem venint a aquesta cambra. En qualsevol cas

benvingut sigui tot el que aprovem i nosaltres ho tendrem molt

present.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

en primer lloc vull agrair les intervencions del Sr. Sampol i de

la diputada Garcia, de Menorca, i la veritat és que m’ha sorprès

una mica que precisament en aquest tema es rompi aquest

esperit constructiu que s’ha inaugurat fa unes setmanes en

aquesta cambra. Sincerament m’ha meravellat, li he de dir en

confiança, perquè no esperava que fos en aquest tema que

sorgís aquesta qüestió. Confii que no sigui la pretensió de

diferenciar uns grups d’uns altres de l’oposició; els majoritaris

són ara constructius, els minoritaris continuen essent bojos i

echados al monte. Confii que no sigui aquesta l’opinió. També

confii que no es pretengui fer allò de la mejor defensa es un

buen ataque i llavors, en lloc de reconèixer que durant nou

mesos hi ha hagut escassíssima activitat a la Conselleria de

Treball, s’ataqui tirant per damunt.

Miri, respecte a aquest tema jo li diré: l’informe d’avaluació

intermèdia de l’Objectiu 3 del fons social europeu que jo tenc

de la unitat administrativa del fons social, que tenc en les

meves mans perquè el vaig demanar al Govern i me’l va enviar

amablement la vicepresidenta, no treu les conclusions que vostè

treu; per tant llegeixi’l-se; supòs que el tenen perquè si me

l’han enviat vostès el tenen.

Segona, que vostès hagin decidit que nosaltres decidíssim

a la legislatura passada que en lloc de posar la mateixa quantitat

que posaven els fons europeus nosaltres, posar la mateixa,

triplicàssim, o sigui, que deixàssim l’aportació europea a un

20% i nosaltres, la comunitat autònoma, fes un 80%,

senzillament és un tema de voluntat política que és així d’òbvia.

Però, a més, aquesta mateixa unitat administrativa del fons

social europeu d’aquí a uns mesos o d’aquí a un any farà el

balanç definitiu. Bé, ja veurem qui té raó en aquest tema.

Miri, en vistes a arribar a consensos i a veure si treim una

resolució comuna d’aquí, jo li suggeresc que...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

...que l’article cinquè se suprimeixi, ni el seu ni el meu, no

hi hagi article cinquè en aquesta moció, i respecte als altres li

diré el que pens.

Respecte al primer: bé, jo..., a la primera esmena, estic

d’acord, bé, a mi m’és igual, jo ja ho he dit abans, jo reconec

sense cap dubte que és un avanç important que dia 13 es reunís

la Mesa del Diàleg Social i posàs en marxa el diàleg social, ho

reconec. Si algú ha fet interpretacions a la premsa no ha estat

per declaracions meves. Jo ho reconec, ho he dit aquí i ho dic.

Però de la mateixa forma s’ha de reconèixer que la Mesa del

Diàleg Social es reuneix per primera vegada dia 13 d’abril, no

dia no sé quants d’agost o de setembre; per tant, bé, millor tard

que mai, però... Per tant, com que a vostè li donen aquesta

redacció, accept la seva redacció a l’esmena.

La segona esmena. No puc acceptar de cap de les maneres

que es llevi perquè és absurd. Hi estam d’acord tots, tots estam

d’acord que s’ha de convocar la comissió especial del REB;

com podem aprovar una esmena de polítiques laborals en

aquest parlament per unanimitat, en cas que s’aprovàs per

unanimitat, traient la referència als fixos discontinus, que és un

dels problemes més importants que té el món laboral a la nostra

comunitat autònoma? I a més, tenint en compte que estam

d’acord tots en el fet que s’ha de convocar i que, a més, és el

Govern central que ha de respondre en aquests moments sobre

aquest tema, no entenc la seva pretensió que es llevi aquesta

esmena. Per tant jo la mantendria.

La tercera esmena, que fa referència a l’economia social.

Vostès volen posar que volen un nou pla en lloc de l’anterior.

Ho accept, li accept l’esmena però el que no accept és que llevi

el darrer paràgraf, i per tant jo li acceptaria l’esmena..., perdó,

el darrer paràgraf, la darrera..., sí, la darrera retxa, a partir del

darrer punt i seguit. Jo li proposaria que a partir del seu
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redactat digui: “...així com l’aplicació definitiva de la Llei de

cooperatives i el decret d’empreses d’inserció laboral”. Ningú

no pot estar en contra d’aplicar una llei aprovada per aquest

parlament i un decret aprovar pel Govern balear. Per tant així

podria quedar la tercera.

Respecte a la quarta, que fa referència, en lloc de necessitat

d’avançar, a necessitat de continuar avançant, li accept i hi estic

totalment d’acord; el que passa és que tampoc no em vull

passar aquí, que aquí tots són besades i abraçades. O sigui, si

és bo renegociar els pactes locals per l’ocupació a partir

d’octubre d’enguany, a mi que m’expliqui algú per què no es

podia fer el desembre, que era quan s’acabaven i quan s’havien

de renegociar, per què el desembre es decideix posposar-ho. Jo

no vull pensar que sigui que hi ha hagut unes eleccions generals

enmig perquè, clar, no sé què pensar, però bé, estic d’acord i

accept l’esmena tal com està.

En el punt cinquè li suggeresc..., no sé si es pot fer

reglamentàriament, això..., jo puc fer esmenes..., jo puc

suggerir que ni una ni l’altra ni cap de les dues? Molt bé, veu?

EL SR. PRESIDENT:

Vostè suggereixi.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Aquí comand jo, no?

EL SR. PRESIDENT:

Exacte.

(Rialles)

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Molt bé, idò li suggeresc que ni la seva ni la meva i que no

hi hagi article cinquè.

I en l’article sisè jo hi estic d’acord. Volen fer vostès un pla

nou de salut laboral? Facin-lo, però facin-lo aviat, perquè si es

vera que s’ha reunit fa tres setmanes els agents socials per

començar a discutir, també s’haguessin pogut reunir el mes de

setembre. I a més jo li vaig una aposta: quan tenguin aquest pla

nou redactat ens veim vostè i jo, ens n’anam a dinar junts i

analitzam quants de punts diferents hi ha entre el que hi ha i el

que serà nou, i si n’hi ha més de 10 paga vostè, si n’hi ha

menys pag jo. Clar, perquè al final fer nous plans si han

d’acabar dient el mateix que deien els que hi havia abans,

tampoc no calia tanta història.

Per tant jo vaig aquesta proposta. En tot cas supòs que fa

falta aturar-se un poquet, li deman un recés i ja està.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Rosselló. Idò aquesta presidència fa un recés

de dos minuts perquè vostès es puguin posar d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Si són tan amables d’ocupar els seus escons... Té la paraula

el Sr. Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, Sr. President. Per comunicar que hi ha un acord respecte

a la moció que es concretaria de la següent manera... Sí, si fins

i tot jo arrib a acord la cosa...

Seria de la següent manera: s’accepta l’esmena primera

sobre el primer apartat, la que proposa l’esmenant. La

segona..., l’article segon queda redactat de la següent manera:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears i al Govern central a posar en marxa el més aviat

possible la comissió de l’article 32 del REB...”, etc., etc.

Aquest article, no? L’article tercer quedaria amb l’esmena

presentada pel Sr. Tadeo i la darrera retxa del text inicial, és a

dir, a continuació de l’esmena del Sr. Tadeo s’afegiria: “...i així

com l’aplicació definitiva de la Llei de cooperatives i del decret

d’empreses d’inserció laboral”. A l’article quart s’acceptaria

l’esmena presentada per l’esmenant. L’article cinquè se

suprimiria, no hi hauria article cinquè. I a l’article sisè

s’acceptaria l’esmena presentada pel Sr. Tadeo.

Ja està.

EL SR. PRESIDENT:

El cinquè tant l’esmena com la seva?

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí. No hi hauria article, o sigui, el sisè passaria a ser el

cinquè.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Bé, si tots els portaveus em confirmen que hi ha

consens... Per tant queda aprovada per assentiment. Hi estan

d’acord? Molt bé. Idò queda aprovada aquesta moció amb les

esmenes que ha esmentat el Sr. Rosselló.

IV. Proposició no de llei RGE núm. 762/04, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres de

recursos per a mares i pares.

Senyores i senyors diputats, passam tot seguit al darrer punt

de l’ordre del dia, que correspon al debat i a la votació de la

proposició no de llei RGE núm. 762/04, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a creació de centres de recursos per a mares

i pares. Té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Aina Calvo.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

el Grup Parlamentari Socialista presenta a través d’aquesta

proposició no de llei una iniciativa amb caràcter experimental

a les Illes Balears, modesta però amb aspiracions, ja que es

tracta d’una proposta suficientment flexible com perquè es

pugui anar modificant a mesura que es va implementant i amb

ocasió de transformar-se en un element més, en un element

ordinari del sistema educatiu de les Illes Balears.
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S’assenyala en l’exposició de motius que acompanya la

proposició que l’educació, un element clau en la nostra societat,

és una responsabilitat que excedeix els límits del sistema

educatiu, una tasca que sobrepassa les possibilitats de la

mateixa escola i que reclama la complicitat de tots els agents

educatius, ja siguin formals, no formals o informals. D’entre

tots els agents educatius mares i pares, famílies en general,

juguen i han de jugar un paper fonamental i prioritari en

l’educació dels infants i joves. Ser pares, ser mares, és una

experiència complexa que passa per l’assumpció d’unes noves

responsabilitats individuals i familiars. El fet de tenir fills es

converteix en un esdeveniment summament important que

afecta moltes facetes de la vida adulta.

Paradoxalment, però, ens trobam en un escenari social amb

una tendència majoritària cap a la delegació de les

responsabilitats educatives a les institucions, sobretot a

l’escola, una tendència que en la majoria dels casos guarda una

relació molt estreta amb els problemes que es deriven de la

conciliació de la vida familiar i la vida laboral, és a dir, que es

troba directament vinculada al repte encara vigent de la nostra

societat de redistribuir el temps de dedicació a la feina i a la

família, sobretot pel que fa a l’impuls de polítiques d’ocupació

que promoguin un equilibri en les dues esferes, l’esfera

personal i l’esfera professional.

A banda d’això són moltes les veus que s’han alçat per

reclamar una major colAlaboració entre família i escola, per

reivindicar unes bones relacions pares, mares i educadors a

partir de models de feina conjunta, sense que per això s’hagin

de confondre necessàriament les funcions i responsabilitats

d’ambdues institucions. 

Els profunds canvis de la nostra societat, com ara la

incorporació de les tecnologies de la informació i la

comunicació a importants esferes de la nostra vida quotidiana,

l’extraordinària capacitat d’influència dels mitjans de

comunicació de masses sobre els valors referencials dels joves,

la progressiva pèrdua de control per part de les famílies sobre

la conducta dels joves en moments fonamentals de la seva

evolució cap a la vida adulta, etc., i la rapidesa amb què tot

això té lloc, normalment sol colAlocar moltes famílies davant

situacions que els resulten desconcertants i que, en molts de

casos, se senten incapacitades per donar-hi resposta.

Les raons de tot això són variades i es materialitzen en un

entramat molt difícil d’abordar en un temps limitat com aquest.

L’abordatge integral de la situació requeriria, entre moltes

altres coses, canvis substancials sobre els horaris d’atenció als

infants i joves per part de l’Administració, o sobre les jornades

laborals dels pares i les mares. I així un llarg etcètera. 

La proposta que presentam és una aportació més per a la

millora de la situació actual. La presentam conscients del seu

caràcter limitat i amb tota seguretat insuficient per resoldre tota

la situació. Es tracta d’una aportació que pot iniciar la

construcció d’un camí que haurà de conèixer moltes dreceres

i encreuaments per trobar un punt d’arribada. Un sistema

educatiu que aspiri que proporcionar una educació de qualitat

no pot prescindir de la participació activa de les mares i els

pares en el procés formatiu dels seus fills i les seves filles. En

aquest sentit consideram que l’Administració ha de fer un

esforç per ajudar les famílies a exercir la seva tasca educativa

amb responsabilitat i satisfent les seves necessitats formatives,

i contribuint en la seva capacitació com a responsables i més de

l’educació dels infants i joves.

En el cas de Balears, com també en el cas d’altres territoris,

la proclamació de la llibertat dels pares i les mares a l’hora de

triar centre, a l’hora de triar llengua, ha estat una constant des

de l’inici d’aquesta legislatura, una llibertat descafeïnada no tan

sols per l’incompliment manifest de les promeses, sinó perquè

el que ens fa lliures no és només la possibilitat de triar, sinó la

capacitat per fer-ho. Aquesta capacitació està condicionada i es

construeix a partir de diversos factors, però sens dubte està

molt relacionada amb la formació com a mares i pares amb

l’accés a la informació, amb l’accés al coneixement. Entenem,

doncs, que aquesta formació no és només un repte per a la

nostra comunitat autònoma, sinó que també entenem que és un

deute per un govern que ha justificat les seves promeses en

matèria en educativa, encara no traduïdes en accions, en el nom

de la llibertat dels pares i de les mares.

El que proposam és la creació d’uns centres que no s’han de

traduir necessàriament en una nova infraestructura, ni en un

afegit sense més als recursos al servei de l’educació ja

existents. La seva creació tampoc no ha d’equivaler

necessàriament o exclusivament a la posada en marxa d’una

oferta de cursos de formació, que segurament ha d’existir. La

proposta, però, va més encaminada cap a la creació d’un recurs,

un servei que pugui ajudar a donar respostes des d’una

perspectiva més integral a les famílies, que pugui ajudar a

donar respostes a les associacions de pares i mares dels centres

educatius, un recurs que estigui al servei, en definitiva, de la

comunitat educativa, un recurs que pugui arribar a plantejar

amb el temps una política d’incentius per motivar la

colAlaboració entre famílies i escoles a determinats centres que

així ho desitgin.

Com es pot dur endavant aquesta iniciativa? Les

possibilitats són múltiples. Entenem, i així ho hem fet constar

a la proposició, que els actuals centres de professors i els

centres d’ensenyament d’adults constitueixen una oportunitat

extraordinària per transformar aquesta idea en una realitat. Els

motius per aprofitar aquests recursos són diversos. Pel que fa

als centres de professors, una part important de l’oferta

formativa dirigida al professorat és perfectament aprofitable per

a la formació dels pares i les mares. És més, hauria de ser

aprofitada en aquest sentit si el que volem és alimentar l’espai

d’interacció família-escola. Deia al principi que em semblava

molt important no confondre les funcions i les responsabilitats

entre família i escola, però també em sembla fonamental no

perdre de vista que ambdues institucions estan unides per un

mateix interès, per una preocupació que els és comuna: la

formació, l’educació dels infants i joves. Hi ha qui defensa que

la família educa i l’escola instrueix; sigui com sigui crec que no

és difícil constatar que les coincidències entre una i altra són

molt superiors als punts de divergència. 

Pel que fa als centres d’adults consideram que seria

interessant incorporar progressivament dins l’oferta formativa

d’aquests centres, dins l’oferta formativa complementària,

continguts relacionats amb la capacitació de les persones

adultes com a educadores.
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Tot això s’ha de concretar en una planificació que permeti

iniciar el procés, un procés que s’haurà de revisar de manera

continuada i s’haurà d’anar adaptant a les distintes necessitats

que puguin sorgir de manera progressiva perquè pugui tenir

èxit; un procés que, ho avançaré ara, requereix un temps

superior al de la formulació de la proposició, una formulació

que es va registrar en el seu moment i que, fruit del tràmit

parlamentari, arriba avui en aquest plenari, que és del tot

insuficient.

Seria ingenu, a més a més, i allunyat de la realitat, no

reconèixer que sovint el problema no radica tant en l’existència

d’una oferta o d’un recurs al servei de les famílies com en la

poca, per no dir escassa, implicació de moltes famílies en les

activitats que s’organitzen. És ben probable que aquelles

famílies que més orientació, que més formació haurien de

menester, seran les que amb més dificultats accediran a un tipus

de recurs com el que proposam. Però no és menys probable,

tampoc, que un recurs d’aquestes característiques esdevengui

un instrument complementari i útil a la tasca educativa de

moltes famílies, de moltes escoles, i fins i tot de molts de

serveis educatius de les diferents administracions locals.

Per acabar, l’experiència ens diu que fer passes en aquest

sentit ens colAloca en una línia encertada. Hi ha centres amb

escoles de pares i mares amb una llarga trajectòria que han

sabut motivar les famílies i fer-les participar del projecte

educatiu de centre. Existeixen també experiències municipals

en aquest mateix sentit. No fa gaire temps, per exemple, el

mateix ajuntament de Manacor anunciava un nou cicle de

conferències dirigit a les famílies del municipi. Per la seva part,

la Confederació d’associacions de mares i pares de les Illes

Balears organitza, amb el suport de l’administració i l’esforç de

moltes persones voluntàries, una oferta formativa pròpia que ha

donat cobertura a una part important de la demanda de les

famílies que nosaltres proposam ara que es coordini des de

l’administració autonòmica. 

Ho assenyalava al principi: la proposició és modesta però

amb aspiracions. Requereix més dosis de creativitat que

dotacions pressupostàries. Vol ser distinta del que hi ha però

aprofita els recursos ja existents. És una proposta oberta, un

primer graó que deixam damunt la taula, en aquest cas davant

de la cambra, a l’espera que pugui rebre el suport de tots els

grup parlamentaris.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Calvo. El Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista ha presentat tres esmenes d’addició, RGE núm.

2412, 2413 i 2414/04. Per defensar les esmenes té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Eduard Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, en

primer lloc vull anunciar el vot favorable del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista a aquesta proposició no de llei. 

Certament la societat actual evoluciona, canvia molt

ràpidament, i moltes vegades el mateix sistema educatiu no té

la suficient agilitat per adaptar-se als canvis d’una societat en

constant transformació, i açò, malauradament, també passa

sovint dins l’àmbit familiar, com ja ha dit molt bé la Sra. Calvo.

Uns esquemes socials en perenne transformació, un canvi

accelerat de valors i noves formes de relació entre les persones

han portat, porten i segurament continuaran portant molts de

dubtes dins les famílies que, en ocasions, es viuen amb una

certa angoixa.

Aquest és un tema, per cert, que és àmpliament analitzat i

estudiat per pedagogs, sociòlegs i estudiosos de l’educació en

general, i també és cert que des de diversos àmbits han sorgit

experiències per oferir directrius i assessorament a les famílies.

Moltes d’aquestes iniciatives tenen el suport o la colAlaboració

d’entitats locals; em referesc a escoles de pares i mares, espais

familiars, jornades de debat, seminaris familiars, i d’exemples

concrets a la intervenció anterior ja n’ha assenyalat un parell.

Però també és cert que des de l’administració educativa, moltes

vegades ocupada en assumptes immediats, només s’han duit a

terme actuacions molt puntuals per afrontar aquesta situació.

Sabem, ho sabem tots, que açò no és una problemàtica que

es pugui solucionar sols des de l’àmbit educatiu, la

problemàtica és molt més ampla. Però també és cert que des de

l’administració educativa s’ha de jugar un paper més actiu,

entre altres coses perquè això revertirà tard o prest en una

millora de la qualitat educativa. El desconcert familiar

afavoreix la conflictivitat dels centres, l’abandó dels estudis, el

fracàs escolar. Açò està àmpliament estudiat i demostrat, no

hem descobert res nou. Per açò qualsevol casta de suport a les

famílies és una aposta per una millora de la qualitat educativa.

La proposta concreta que se’ns fa en aquesta proposició no

de llei és una experiència innovadora i, al nostre entendre,

plena de possibilitats. Ara bé, tampoc no ens hem d’enganar.

Som conscients que presenta moltes dificultats i no té, ni molt

manco, garanties d’èxit. Però sens dubte mai la dificultat ha de

posar fre a la innovació, açò és un axioma que qualsevol

ensenyant coneix i que hem d’aplicar, crec, justament en aquest

cas. En el món educatiu els més grans avenços han sorgit de les

majors dificultats: coeducació, escola activa, ensenyament

comprensiu, etc., i és per açò, perquè compartim la proposta

però coneixem les dificultats, que hem presentat tres esmenes

d’addició que senzillament pretenen millorar i complementar

el text inicial, a fi d’augmentar les garanties d’èxit.

Com he dit, hi ha alguns ajuntaments que han posat en

marxa o han donat suport a iniciatives adreçades precisament

a pares i mares. Consideram que seria absurd no cercar la

colAlaboració d’aquests ajuntaments, aprofitar la seva

experiència i ajuntar esforços. És per açò que proposam afegir

al redactat del primer punt de la proposició no de llei el següent

paràgraf: “...i sempre amb la coordinació amb els ajuntaments

i altres administracions que compten amb oferta de formació,

debat, trobada i/o lleure per a pares i mares”.

La nostra següent esmena fa referència al punt següent de

la proposició no de llei, on s’insta perquè els centres de

professors, CEP, i les escoles d’adults s’aprofitin per posar en

marxa aquests nous centres de recursos per a pares i mares. No
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estam ni molt manco en contra d’aquesta possibilitat, però

també coneixem la situació actual d’aquests centres educatius

i sabem que si no és des de la colAlaboració voluntària i

engrescadora tant dels centres de professors com de les escoles

d’adults, difícilment la cosa sortirà a llum. No és possible

imposar una experiència d’aquestes característiques a centres

moltes vegades saturats de treball i, malgrat el creixement dels

darrers anys, amb personal insuficient encara avui. És per açò

que consideram que els centres de professors i les escoles

d’adults han d’assumir lliurement i des del convenciment el

repte que suposa aquest nou servei educatiu; per açò proposam

afegir al redactat inicial una frase que digui textualment:

“...d’acord amb els consells escolars dels esmentats centres”,

que si bé ara només són consultius esper que d’aquí a poc

temps tornin ser òrgans de govern. Perquè si no es fan aquestes

mesures des del convenciment i la voluntat de participació les

tasques no sortiran endavant.

I finalment ja per acabar la tercera esmena, una altra esmena

d’addició en el tercer punt de la proposició. En aquest punt es

demana que el Govern elabori una planificació per a la

progressiva implantació d’aquests centres de recursos per a

pares i mares. Simplement amb la nostra esmena el que feim és

ampliar la proposta assenyalant els punts que hauria de

contemplar aquesta planificació: objectius, activitats,

temporalització, espais o ubicació i dotació econòmica. No hem

de confondre o reduir una planificació a només un calendari;

consideram que una planificació ha de contemplar tots aquests

aspectes si volem garantir, i aquest és el nostre objectiu per a

aquestes esmenes, com he dit abans, les garanties d’èxit

d’aquesta experiència, que consideram, com he dit també,

innovadora i plena de possibilitats.

Açò és, en definitiva, el sentit de les nostres esmenes i de la

meva intervenció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riudavets. El Grup Parlamentari Popular ha

presentat tres esmenes, una de modificació i dues de supressió,

RGE núm. 2527/04, 2528/04 i 2529/04. Per defensar les

esmenes té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Carme Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

estam totalment d’acord en el fet que l’educació constitueix una

responsabilitat de primer ordre per a una societat avançada com

la nostra. També estam d’acord en el fer que aquesta és una

tasca que excedeix els límits dels sistema educatiu i que com a

tal reclama la complicitat de tots els agents educatius que han

de jugar un paper fonamental en l’educació dels nostres infants

i joves.

És claríssim que no podem prescindir de la participació

activa dels pares i de les mares en el procés formatiu dels seus

fills, i en aquest camí em consta que fa feina aquest govern,

ajudant i colAlaborant amb les famílies a exercir la tasca

educativa amb responsabilitat i sobretot amb absoluta llibertat.

Es posen des del Govern totes les ajudes i colAlaboracions al

seu abast, però es respecten absolutament els seus criteris

d’elecció a l’hora d’exercir de primers educadors, perquè des

del Govern es té molt clar que no s’ha de fer cap tipus de

dirigisme, sinó que s’ha de colAlaborar i s’han de cobrir

aquelles mancances que realment són necessàries.

Està clar que el nou desenvolupament social fa que

l’educació dins l’àmbit familiar ha d’anar canviant i s’ha d’anar

adaptant als canvis que demana la nova societat que ens ha

tocat viure, i a més és necessari ja que l’escola no ha de

substituir de cap de les maneres els compromisos familiars,

sinó que els ha de complementar i els ha d’enfortir. Tot això és

una tasca realment complexa que s’ha de fer d’una forma ben

meditada i sobretot sense una pressió afegida de temps. En

aquests moments és molt difícil, i estic segura que tots ho

comprenem perfectament, concretar dates. En primer lloc per

qüestions pràctiques de manca de temps i d’organització i, en

segon lloc, perquè estam en un moment d’incertesa quant a la

legislació educativa. Convendran amb nosaltres que no és el

millor moment per marcar temps d’execució, sinó que aquí, que

ens hi jugam tots molt, allò important és arribar a cobrir tots els

forats i això du temps, un temps que ara és impossible de

concretar i ara, el fet d’especificar dates, és realment molt

precipitat.

Per exemple, pel que fa a la utilització dels centres de

professors i dels centres d’adults per realitzar les tasques

proposades, hem de dir que actualment aquests centres no

reuneixen les condicions adequades per dur-les a terme. La

finalitat dels centres d’adults és la de donar accés a l’educació

reglada a aquelles persones que ho solAliciten. Així doncs no es

pot parlar d’una altra activitat ja que, de ser així, implicaria la

seva remodelació completa i en aquests moments ens

enganyaríem si pensam que demanant al Govern que ho dugui

a terme en un breu termini de temps ho podrà fer.

Els centre de recursos o de professors duen a terme una

funció relacionada amb la formació permanent del personal

docent i dels recursos educatius, i en aquest cas podríem dir

que sí, que podria quedar oberta la possibilitat d’adequar-los

com a centres de recursos d’usos múltiples, tenint en compte

que haurien de contemplar-se aspectes relacionats amb la seva

regulació, modernització i impuls de les noves tecnologies, i

això també convendran amb mi que no es pot fer ni en dos

mesos ni tampoc en quatre.

Consideram adient la creació de centres de recursos per a

pares i mares si s’entenen com a centres on els pares i les mares

dels alumnes poden trobar informació relativa a l’educació, la

salut, la formació dels seus fills. També seria adient dur a terme

el desenvolupament de tallers, conferències sobre temàtica

educativa, adreçats a famílies. Els centre de recursos podrien

servir a aquest govern per posar en contacte les diferents

associacions de pares i mares dels centres escolars i realitzar

activitats conjuntes. Tota aquesta tasca podria quedar

emmarcada dins un programa d’innovació educativa que, a la

vegada que s’organitzassin els recursos, es realitzassin recursos

de formació per als professionals, que aniran a càrrec dels

centres. D’aquesta manera aquests professionals s’haurien

d’encarregar d’organitzar els recursos interns, del manteniment

de connexió a Internet, d’organització de tallers per a pares i
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mares, d’organització de conferències sobre temàtica

educacional, d’organització de trobades de diferents

associacions de pares i mares...

Cal destacar que en principi la finalitat prioritària del

centres de professorat és la formació i l’actualització del

professorat, i per aquest motiu seria necessària prèviament la

dotació de recursos complementaris a la formació per a aquests

colAlectius, així com també de personal adient. A la nostra

comunitat tenim cinc centres de professorat, tres a Mallorca a

Palma, a Manacor i a Inca, un a Menorca amb dues seus a Maó

i a Ciutadella, i un a Eivissa amb una extensió a Formentera.

Actualment no tots els centres de professorat reuneixen les

condicions per poder crear centres per a mares i pares. Els

centres de professorat d’Eivissa i Formentera, de Menorca i

Manacor no compten amb l’espai suficient per poder

desenvolupar aquesta tasca formativa, i moltes vegades fins i

tot es veuen obligats a recórrer als centres educatius per poder

realitzar alguna activitat de formació. El centre de professorat

d’Inca sí que disposa d’unes bones instalAlacions que podrien

acollir la creació de nous serveis, però per exemple el centre de

professorat de Palma, tot i que compta amb unes bones

instalAlacions, actualment està amb una sèrie de problemes

d’infraestructura que ens consta que s’està treballant per

solucionar-los.

Quant a la colAlaboració de les associacions de pares i mares

i les seves federacions, és ben clar que és un altre punt ben

necessari i en el qual em consta que el govern actual ja fa

mesos que hi fa feina. És necessària aquesta colAlaboració per

tal de donar a conèixer i fomentar la relació i participació entre

les distintes escoles de pares i mares que actualment duen a

terme tasques educatives d’orientació i informació. Actualment

ja existeixen escoles de pares i mares que funcionen amb

absoluta normalitat, la qual cosa no és més que una prova que

demostra l’interès que té aquest govern quant al tema plantejat

i que ja es fa feina des de fa un parell de mesos en aquest tema.

Tal vegada es tractaria més d’organitzar, d’unificar i d’afavorir

una xarxa tal vegada entre escoles.

Existeixen diferents organismes que ofereixen i

desenvolupen una formació adreçada a persones adultes i

pensam també que seria interessant poder utilitzar els seus

recursos mitjançant convenis o acords de colAlaboració per tal

de dur a terme algunes de les activitats per a pares i mares

d’alumnes. Sóc de l’opinió que el fet de desenvolupar les

tasques des del mateix centre pot ser més enriquidor que

qualsevol altra cosa i ho diré pels següents motius: en primer

lloc, per la utilització dels propis recursos que ja existeixen en

el mateix centre escolar, tant humans, en els centres de primària

i dels equips psicopedagògics i de suport, i en els centres de

secundària del departament d’orientació, com també recursos

materials. En segon lloc, ha d’existir la possibilitat de

colAlaboració també d’altres institucions, sobretot ajuntaments,

i això també ho ha plantejat l’esmena d’addició presentada pel

PSM. Aquesta no és només una feina de l’administració

educativa, sinó que també implica altres institucions i agents

socials. Afavorir aquesta participació, relacionada amb els

centres escolars i els pares i mares dóna la possibilitat de cercar

recursos més avinents per a cada zona escolar. En tercer lloc,

el fet de dur a terme les activitats en el mateix centre està clar

que afavoreix la millora de les relacions escola-família, a més

de fomentar la participació dels pares i de les mares dels

centres educatius. En quart lloc, proporciona informació i

orientació escolar contínua a pares i mares i alumnes durant

tota l’escolaritat obligatòria, i de forma més contextualitzada,

donat que el centre coneix el context sòciofamiliar de l’entorn

dels alumnes.

En resum i concretant el nostre posicionament, pens que

estam d’acord amb el plantejament bàsic, i no només hi estam

d’acord, sinó que me consta que ja fa mesos que aquest Govern

fa, a través de la Conselleria d’Educació, fa feina. Ara bé, el

que no podem acceptar són els terminis temporals marcats,

perquè aquesta no és una tasca fàcil si ho volem fer bé i si

volem que el Govern ho pugui dur a terme de veres, no podem

córrer, tot i que aquest Govern, com comentava, ja ha

començat. No podem demanar nosaltres ara que amb dos mesos

estigui feta una tasca que, tal vegada abans, es va deixar una

miqueta en l’aire; és una tasca dura, és una tasca difícil, és una

tasca que s’ha de planificar, que s’ha de pressupostar, que s’ha

d’implantar, que s’ha de coordinar i no es pot parlar d’un

objectiu a curt termini d’una tasca tan important i que, a més,

entenc jo, no és una tasca o no ho ha de ser una tasca exclusiva

de l’administració educativa.

Per altra banda, la nostra proposta també seria derivar-ho

tot cap als centres de professors i als centres escolars i no cap

als centres d’adults, ja que, com he dit abans, tenen un altre

enfocament. Per tant, si vostès accepten retirar els terminis

marcats i les derivacions cap als centres d’adults, deixant una

miqueta més en l’aire la localització puntual d’on es faria, i

quedant així localitzat tot, tal vegada, als propis centres

educatius, al seu criteri, nosaltres estaríem a favor de la seva

proposta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Feliu. Pel Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.

Dir que des del nostre grup donarem suport a la proposició no

de llei pel PSOE als tres punts plantejats.

Dos elements que creim importants: en primer lloc, és una

proposta innovadora, des del punt de vista que és important

entendre que l’educació no és exclusivament un terme al qual

ens hi haguem de referir que es pugui fer des dels centres

educatius, sinó que l’educació és un concepte molt més ample.

I en segon lloc, introduir, precisament, una part

importantíssima de l’educació, que són els pares i mares en el

que és també la formació dels seus fills i de les seves filles. Per

tant, creim que és molt positiu el fet de plantejar que també els

pares i les mares idò han de poder tenir una formació i una

educació per millorar l’educació dels seus fills, tenint en

compta tres elements que jo crec que ja s’han esmentat, però

que jo voldria dir: en primer lloc, les noves tecnologies, els

mitjans de comunicació i la seva influència tan enorme i una

societat de consum que fa que moltes vegades idò precisament

ni els pares ni les mares es trobin en disposició ni amb
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disponibilitat de poder donar precisament tot un seguit de, més

que valors, tasques, elements educatius als seus fills.

Per tant, entenem que és una proposta innovadora i per això

li donam suport. També volem dir que creim que, i ja s’ha dit

per part dels portaveus que m’han precedit, també és cert que

és difícil, el tot innovació significa una dificultat de posar-ho en

marxa, però entenem precisament que és un repte

importantíssim que haurien de tenir totes les administracions

educatives, perquè, com dic, creim que és fonamental. D’aquí

vendria el tercer punt, és una necessitat que els pares i les

mares tenguin llocs, tenguin indrets als quals poder acudir i per

tant se’ls pugui donar aquesta formació o aquesta informació de

la qual moltes vegades no tenen la possibilitat i sobretot de fer-

ho d’una manera seriosa i responsable i per tant que els

elements bàsics, o un aspecte bàsic que millora l’educació de

les generacions futures que són els pares i les mares idò puguin

tenir aquests llocs on acudir i, precisament, puguin tenir

aquesta educació.

Per tant, nosaltres entenem que per aquestes tres raons s’ha

de donar suport a la proposició no de llei presentada pel PSOE.

Entenem que les esmenes presentades pel PSM milloren, al

nostre parer, tot i que evidentment no som nosaltres que ho hem

de dir, però sí creim que millora tant les tres propostes que es

fan a la proposició no de llei, per tal que hi hagi una

coordinació amb altres administracions que en aquest moment

ja hi treballen de manera incipient, però crec que coordinar tots

els esforços de tots idò aniria en redundància a millorar aquesta

educació que es pretén que no només vagi adreçada als infants,

sinó també als que tenen un paper fonamental, que són les

famílies i sobretot els pares i les mares.

I en segon lloc, creim també que el fet que siguin els centres

de recursos i els centres d’adults que infraestructures ja

existents creim que en aquest moment només es tracta de tenir

voluntat política per fer una tasca que dins educació és

fonamental i utilitzar infraestructures que ja existeixen.

I ja per acabar, dir que pel nostre grup també hem de dir

que esperam que el Govern del Partit Popular d’aquesta

comunitat, que tant de paper ha donat als pares i a les mares, i

respecte, també s’ha dit, al paper fonamental que juguen,

sobretot de cara a la seva llibertat d’elecció de centre, d’elecció

de la llengua amb la qual s’hagi d’ensenyar els seus fills i filles,

idò entenem que, precisament, si tanta importància donen als

pares i mares i a les famílies, també han de donar importància

que aquestes estiguin associades i escoltar més les associacions

de pares i de mares, que de vegades no s’escolten prou. I per

altra banda, donar opcions i llocs de trobada i sobretot, com

dic, d’una millor educació que al cap i a la fi redunda en

benefici de tota la societat.

Per tant, donam suport i esperem que evidentment això es

pugui dur endavant i no en qüestió de terminis llargs, sinó en

qüestió de terminis curts, perquè si no evidentment això serà

només una proposta bona, però que quedarà, com moltes

desgraciadament, ben escrit en el Diari de Sessions d’aquest

Parlament però que no es durà endavant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Té la paraula la Diputada Sra. Aina

Calvo.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.

En primer lloc, agrair el suport dels diferents grups

parlamentaris, de tots ells que han intervengut, i me centraré

sobretot en aquest torn a explicar un poc el nostre

posicionament davant les esmenes que s’han plantejat.

Respecte de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, avançar que nosaltres les acceptam

en la seva totalitat. Efectivament, són esmenes que concreten o

milloren o presenten amb major exhaustivitat la nostra

proposició. En el nostre cas, havíem optat, ho vull explicar, per

una proposició àmplia, perquè entenem que, essent una

iniciativa innovadora, havíem de donar joc al Govern -me sap

greu que el conseller d’Educació no hi pugui ser present- que

d’alguna manera pogués materialitzar la iniciativa i ajustar-la

a les necessitats i als recursos existents, en aquest sentit ho

havíem fet així. I després, una puntualització, només amb un

somriure en el tema de la planificació i el calendari en cap cas

ho volíem confondre i creim que de totes maneres a qualsevol

manual a l’ús de la planificació queda prou diferenciat. Doncs,

insistesc que ho recollim com a punts que milloren la pròpia

proposició.

Respecte de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari

del Partit Popular, al qual vull agrair també el seu suport, i

m’alegra també veure que coincidim amb el plantejament, ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, un poquet de silenci.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Una puntualització, acceptam l’argument respecte de la

temporització, efectivament, ja ho he dit quan ho defensava,

lògicament és una proposició que es va registrar a un altre

moment, és una proposició que arriba avui i que, efectivament,

el temps que està previst perquè la planificació es presenti, que

és el mes de juny, és absolutament inviable, per tant

acceptaríem suprimir-ho. Però li volia fer una transacció, una

contraproposta en el seu lloc; donat que també acceptaríem el

fet que al punt 1 s’eliminàs o se suprimís la temporització i se

substituís, la temporització recordem que deia que això es

dugués a terme, la implementació, durant el curs 2004-2005, i

vostès proposen que se suprimeixi, se substitueixi, perdoni, per

“durant la present legislatura”, nosaltres ho acceptaríem, ens

sembla raonable. Però també creim que és raonable exigir una

mica una concreció en el compromís de planificació i, com a

contraproposta li presentaríem a aquesta esmena, és la número

2529, que fa referència a la planificació, en aquesta idea “abans

de la finalització del mes de juny del 2004", nosaltres

proposam “abans de la finalització del curs acadèmic 2004-

2005", si els sembla bé.
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I finalment, respecte del tema dels centres d’adults, jo crec

que d’alguna manera el debat s’ha derivat de la manca de

concreció de la pròpia proposició no de llei. És a dir, quan

nosaltres plantejam aquesta iniciativa innovadora, no ho feim

des de la perspectiva d’utilitzar un espai que sabem que

necessàriament s’ha d’ubicar, ni ho fèiem des de la idea de

crear una nova infraestructura, que som plenament conscients

de l’important dèficit que tenim en aquest sentit, per això crec

que si nosaltres modificam el text, i proposaríem, si estan

d’acord els diferents grups parlamentaris, que en el punt 2,

quan es parla d’això, quan es diu “aprofitar per a la seva

creació els centres de professors i centres d’ensenyament

d’adults ja existents”, ho modificàssim dient “aprofitar per a la

seva creació els centres de professors i l’oferta formativa dels

centres d’adults”, que era el fil conductor del meu argument, no

tant l’estructura. Crec que podríem arribar a un acord, si els

sembla bé.

I dit això, estic contenta que almanco en aquest sentit

puguem arribar a acords pel que fa a les famílies de les Illes

Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Calvo. Sí, té la paraula la Sra. Carme Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Estam d’acord amb tot el que ha

plantejat ara mateix la portaveu del Grup Socialista.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Feliu. Per tant, aquesta presidència

entén que també aquesta proposició no de llei es pot aprovar

per assentiment.

Sí? Per favor. La Sra. Calvo accepta; bé, vostè ja havia

acceptat.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Sí, nosaltres proposaríem “a la temporització de la

planificació -no de la implementació- la planificació abans de

la finalització del curs acadèmic o curs escolar 2004-2005". 

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Idò, queda aprovada, per assentiment.

I s’aixeca la sessió.

Correcció d'errates del Diari de Sessions del Ple del

Parlament de les Illes Balears núm. 28, de dia 20 d'abril del

2004.

Pàg. 1290 i 1298. La pregunta RGE núm. 2244/04 ha de tenir

l'enunciat següent:

Pregunta RGE núm. 2244/04, de l'Hble. Diputada Sra.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a places ofertes i adjudicades al darrer

concurs de trasllat del personal funcionari de la CAIB.
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