
 

DIARI DE SESSIONS DEL

PLE
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 770-1987 Fq.Con.núm. 33/27 VI legislatura Any 2004 Núm. 37

 

Presidència

del Molt Honorable Sr. Pere Rotger i Llabrés

Sessió celebrada dia 21 de setembre del 2004 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

0. Jurament o promesa de la nova diputada. 1638

I. PREGUNTES:

1) RGE núm. 5353/04, de l'Hble. Diputat Sr. Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a

plantilles de professorat per al curs 2004-2005. 1638

2) RGE núm. 5522/04, de l'Hble. Diputada Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici

del curs escolar 2004-2005. 1639

3) RGE núm. 5520/04, de l'Hble. Diputat Sr. Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a curs bàsic de

policies locals a Menorca i a Eivissa i Formentera. 1640

4) RGE núm. 5523/04, de l'Hble. Diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts als municipis

de la Serra de Tramuntana. 1641

5) RGE núm. 5521/04, de l'Hble. Diputat Sr. Diego Manuel Guasch i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en

el marc del Pla Ibexport. 1641

6) RGE núm. 5525/04, de l'Hble. Diputat Sr. Jaume Ricard Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe del Grup



1638 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 37 / 21 de setembre del 2004 

 

Parlamentari Socialista al Congrés dels Diputats relatiu a l'empobriment de la societat espanyola. 1642

7) RGE núm. 5524/04, de l'Hble. Diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a negociació

dels pressuposts generals amb el tripartit de Catalunya. 1642

8) RGE núm. 5526/04, de l'Hble. Diputada Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa

a mesures de seguretat a les obres de la nova autopista Palma-Llucmajor. 1643

9) RGE núm. 5531/04, de l'Hble. Diputada Sra. Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou pressupost

del SOIB. (Ajornada). 1644

10) RGE núm. 5532/04, de l'Hble. Diputada Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències

de l'escurçament de la temporada turística. 1645

11) RGE núm. 5533/04, de l'Hble. Diputat Sr. Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vulneració de

la Llei de transferències de benestar social als consells. 1646

12) RGE núm. 5534/04, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment del pagament

mensual dels esportistes. 1647

II. INTERPELALACIÓ RGE núm. 4761/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats desenvolupades per autoritats i

funcionaris desplaçats a Moscou el febrer del 2004. (Urgència). 1648

III. PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 2331/04, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a creació d'una comissió no permanent

sobre accidents de trànsit. 1657

2) RGE núm. 3213/04, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació de matrícula única. 1664

EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la

sessió ordinària d'avui.

0. Jurament o promesa de la nova diputada.

Abans d'entrar a l'ordre del dia, procedeix que la nova

diputada, Sra. Aina Sebastiana Rado i Ferrando, presti la

promesa o el jurament d'acatar la Constitució i l'Estatut

d'Autonomia de les Illes Balears, atesa la renúncia al càrrec de

la Sra. Joana Maria Seguí i Pons, d'acord amb l'establert a

l'article 7.3 del Reglament de la Cambra.

Pregaria a la Sra. Rado que s'acosti, per favor.

Honorable senyora, jurau o prometeu per la vostra

consciència i pel vostre honor de complir fidelment les

obligacions del càrrec de diputada del Parlament de les Illes

Balears, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la

Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com

l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears?

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, ho promet.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé enhorabona. El primer punt de l'ordre del dia

correspon a les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 5353/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a plantilles de professorat per

al curs 2004-2005.

Primera pregunta RGE núm. 5353/04, relativa a plantilles

de professorat per al curs 2004-2005 que formula l’Hble. Sr.

Diputat Eduard Riudavets i Florit del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, com vostè bé sap cada

curs es revisa i es reelabora la plantilla de professorat o quota

de cada un dels centres educatius, plantilla que consta de places

creades i places habilitades. Quins criteris s’han seguit per fixar

la plantilla de mestres i professors per a aquest curs?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Fiol i Amengual):



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 37 / 21 de setembre del 2004 1639

 

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

criteris que s’han seguit són els establerts a l’Ordre del

conseller d’Educació de dia 7 de juny, l’Ordre del conseller

d’Educació i Cultura de 14 de juny de 2002 i molt especialment

l’acord del Consell de Govern de dia 17 de maig de 2002, pel

que s’aprova l’acord adoptat per la mesa sectorial d’educació

entre l’Administració de les Illes Balears i els sindicats STEI,

FE-CCOO i FETE-UGT per la millora de l’ensenyament públic

no universitari i les condicions de treball del personal docent de

30 d’abril de 2002.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè m’ha esmentat

una sèrie de normatives que en definitiva no em respon a allò

que és la realitat, l’aplicació real. El problema és que aquest

curs, per primera vegada en molts d’anys, bastants d’anys,

s’han congelat o retallat les plantilles de professorat de la

majoria de centres públics. S’han eliminat moltes places de

professorat de suport, de professorat que atenen els alumnes

amb necessitats educatives especials. S’han eliminat places de

mestres més un, de mestres que compensen les elevades ràtios

permetent fer desdoblaments. S’han eliminat mestres de

logopèdia, pedagogia terapèutica, atenció a la diversitat. I açò

és un fet Sr. Conseller, vostè potser ara ho negarà, ho intentarà

disfressar en xifres globals, però és un fet que en tenim

constància.

Miri he rebut nombrosos mails i missatges de centres

d’arreu de les illes, n’hi puc llegir uns quants. Un per exemple:

“en el cicle d’educació infantil hem passat de 5 mestres a 3", ho

diu un director. Un altre; “hem triplicat els casos d’educació

especial i no ens envien ningú”. Un altre: “tenim 3 mestres

menys que el curs passat”. “S’ha eliminat a l’institut la plaça de

logopeda”. “L’inspector ens va dir que tendríem un mestre més

i ara ens diu que no”. I podria seguir perquè són 47 els mails

que he rebut directament de centres.

Però ara li deman per què aquest retall Sr. Conseller? Hi ha

menys alumnes? No. Hi ha menys necessitats? No. Hi ha menys

alumnes d’educació especial? No. Tal vegada el que passa,

com ja vàrem anunciar en el debat de pressuposts, que allò que

els falta és pressupost. Però el més curiós és que no els falta

pressupost per augmentar el concert de la privada i no els falta

per cedir 9 milions d’euros al fons de contingència. No n’hi

falten tampoc per fer experiments pedagògics de bilingüisme i

posar més professors innecessaris. En definitiva no els hi falta

per allò que els convé. N’hi ha faltat per augmentar la ràtio de

professorat dins l’escola pública. En definitiva n’hi ha faltat per

satisfer les necessitats de l’escola pública. I repetesc, s’han

congelat o s’han retallat les plantilles d’educació pública.

Açò en definitiva el que suposa és que per a vostè la millora

de l’educació pública no és el seu objectiu com a conseller

d’Educació.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. He de lamentar que el Sr. Diputat

vengui aquí a explicar coses que senzillament, em sap greu dir-

ho, no són veritat, no són veritat. I em sap greu que s’hagi

abonat vostè a les tesis d’alguns sindicalistes exaltats que van

dient autèntiques mentides. El número de professors d’educació

especial s’ha incrementat enguany en 22 i el conjunt dels dos

cursos que hem organitzat nosaltres ja en 92. És a dir, entre PT,

pedagogia terapèutica, audició i llenguatge AL i atenció a la

diversitat AD, s’han incrementat en 92 els professors a les Illes

Balears. Per tant, ni s’han congelat ni han disminuït, han

augmentat i això ho vull discutir amb qui sigui i allà on sigui.

A més, li puc donar el repartiment per illes perquè també el

tenc. 

Segona qüestió, el número global de professors s’ha

incrementat en 97. Per tant, tots aquests mails interessats,

perquè són mentida, que vostè rep i totes aquestes cridades que

vostè rep, el convit a què els desautoritzi, el convit a què els

digui que això no és veritat, el convit a què s’ajusti a la veritat.

Totes les consideracions que vostè ha fet respecte a la política

que fa el Govern del Partit Popular en educació pot ser

sotmesa, el dia que vostè vulgui, a una interpelAlació. 

Però la pregunta concreta que vostè m’ha fet, si s’havia

complit la normativa i quina normativa s’havia aplicat, ja li ho

he explicat i li ho reiter, que s’increment de professors,

l’augment de professors especialitzats, que és allò que crec que

vostè més o menys em demanava i deia que s’havia congelat,

ha estat aquests dos darrers anys de 92. Ho repetiré, 92 a les

Illes Balears i només enguany de 22.

Per tant Sr. Diputat, li agrairia que no donés per bones

determinades mentides. Vostè està obligat al rigor d’esbrinar

les coses i no de fiar-se de simples retalls de premsa, o de

simples comentaris que li puguin fer arribar i que

desgraciadament no s’ajusten a la realitat. Està, com sempre ho

ha estat, a la seva disposició a la conselleria tota la

documentació...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 5522/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar 2004-

2005.

Passam a la segona pregunta RGE núm. 5522/04, relativa

a inici del curs escolar 2004-2005 que formula la diputada

Hble. Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor del Grup

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

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
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Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Conseller, els dies 13, 14 i 15 de setembre passats es va donar

pas a l’inici del curs escolar, pensam nosaltres que amb una

tranquilAlitat i amb una organització realment destacable. Però

voldríem conèixer directament del Govern i directament de la

seva veu, quina és la valoració que aquest conseller fa respecte

l’inici del curs escolar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Fiol i Amengual):

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

Diputada, he de dir que amb molta satisfacció, encara que tot

és millorable, hem donat començament al curs escolar en

termes de normalitat, com ja es va produir en el curs passat.

Voldríem insistir en què pràcticament totes les escoles i

instituts han començat el dia previst, hi ha hagut dos petits

casos en què no, en concret un institut que va començar dilluns

i una escola a Eivissa, Cas Coix a Sant Antoni de Portmany que

es va ajornar una setmana el seu començament perquè les obres

no estaven acabades. Però a la resta he de dir que ha començat

amb tota normalitat el curs, que pràcticament estan adscrits en

uns percentatges elevadíssims els professors en els llocs que els

corresponen, ens falten alguns especialistes en temes de

Formació Professional i que esperam que durant aquest mes es

puguin anar complint perquè a finals de mes, a primers

d’octubre, estiguem ja en el 100%, totalment coberta la

plantilla.

I vull també dir que s’inicia un curs amb molta d’ilAlusió,

amb moltes ganes, en aquest exercici s’han de fer també grans

infraestructures públiques, sorprèn que es digui que no tenim

interès en l’escola pública. Vull fer saber als senyors diputats

que enguany segurament quan s’aprovin els pressuposts d’aquí

a pocs mesos, demostrarem que només l’any que ve s’invertirà

en infraestructures públiques educatives més d’allò que es va

fer durant 4 anys per part del Govern anterior. M’agradaria

subratllar aquesta qüestió perquè aquesta és una cosa que

podran veure en el moment que s’aprovi el pressupost.

Per tant, he de dir Sra. Diputada, que amb molta satisfacció

hem començat el curs, amb les dificultats habituals, però també

pensant que en termes de normalitat, que és el més desitjable i

allò que esperen també els pares i els professors, que el curs

pugui començar en termes de normalitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, enhorabona,

enhorabona a aquest Govern perquè realment han aconseguit

que sigui ja històric el record que tots tenim d’aquells

començaments de curs allà on el caos era allò que imperava.

Realment s’ha aconseguit l’impossible i és que la normalitat

arribi a les aules.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir Sr. Conseller?

I.3) Pregunta RGE núm. 5520/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a curs bàsic de policies locals a Menorca

i a Eivissa i Formentera.

Tercera pregunta RGE núm. 5520/04, relativa a curs bàsic

de policia local a Menorca, Eivissa i Formentera que formula

l’Hble. Diputat Sr. Francesc Molina i Fresneda del Grup

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

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gracias, Sr. Presidente. Una vez comenzado el proceso de

selección para el curso básico de policías locales, ¿tiene

previsto el conseller de Interior descentralizar estas actividades

formativas a las islas de Menorca, Ibiza y Formentera?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

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

Diputado, efectivamente en estos días se está terminando la

selección de alumnos para el curso básico de policía local, el

primer curso básico de policía local con acceso libre en los

últimos 5 años. De ello dada la importancia y la necesidad que

tienen muchos municipios de cubrir las plazas vacantes que

tenían con personal formado y capacitado para ello.

Es interés de la conselleria, desde el primer momento lo

hemos manifestado así, desde la creación de la Escuela Balear

de Administraciones Públicas, la descentralización de estos

cursos, no solamente en todas las islas sino incluso en la de

Mallorca, siempre que sea posible y por ello ya anuncio que

este año se hará el curso básico de policía, tanto en turno libre

como restringido, en las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza y

Formentera. Asimismo me complace anunciar que después de

la selección de alumnos que hay actualmente, es previsible y así

será, de que en la isla de Mallorca además de la sede de Palma

también se hará el curso básico de policía en Manacor y en

Inca, con ello acercaremos la escuela a los aspirantes a policías

de la zona norte de Mallorca, desde Artà hasta Pollensa y con

ello conseguiremos que los alumnos de policía puedan tener

más facilidades y de esta forma cubrir mejor las plantillas sin

que después se produzcan traslados por no ser originarios de

los municipios que pertenecen.
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Gracias, Sr. Diputado.

I.4) Pregunta RGE núm. 5523/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a ajuts als municipis de la Serra de Tramuntana.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la quarta pregunta RGE núm. 5523/04, relativa a

ajuts als municipis de la Serra de Tramuntana que formula

l’Hble. Diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló del Grup

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

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari

Popular volem saber quines són les previsions de la Conselleria

d’Interior en relació a la convocatòria d’ajuts als municipis de

la Serra de Tramuntana.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

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

Diputado, efectivamente como sabe usted hace muchísimos ya

se estableció una linea de ayuda para los municipios de la Serra

de Tramuntana con unas condiciones, en número de habitantes,

porcentaje sobre presupuestos, en (...) el término municipal en

la Sierra de Tramuntana. Son municipios generalmente

pequeños, con pocos recursos y que lógicamente tienen que

hacer frente a unos gastos que provienen de su ubicación y su

orografía.

Este año la convocatoria está en vigor y tiene varias

novedades, una de ellas es que el aumento de la cuantía que se

ha (...) en un 40%. Este año la convocatoria llega a 1 millón de

euros, la última fue de 600.000 euros. Después lógicamente

también van dirigidos a productos de creación o mejora de

infraestructuras, productos medioambientales, productos de (...)

o modernización de servicios municipales, adquisición de

bienes e inmuebles. En definitiva todo aquello que mejora el

municipio en servicios municipales. Este año nuevamente tiene

una linea nueva y es que estas actuaciones son realizadas

durante el año 2004, no solamente la primera convocatoria sino

durante el año 2004. Y esperamos en pocos días poder finalizar

el plazo de solicitudes y poder adjudicar estos servicios y

lógicamente, como he dicho anteriormente, la novedad más

imperiosa es el aumento considerable de los recursos que se

ponen a disposición de los municipios.

Gracias, Sr. Presidente.

I.5) Pregunta RGE núm. 5521/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Diego M anuel Guasch i Díaz, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a actuacions en el marc del Pla Ibexport.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la cinquena pregunta RGE núm. 5521/04, relativa

a actuacions en el marc del Pla Ibexport que formula l’Hble. Sr.

Diego Guasch i Díaz del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. GUASCH I DÍAZ:

Gràcies, Sr. President, senyores diputats. Aquesta pregunta

va adreçada al conseller de Comerç, Indústria i Energia. Des

del Grup Popular estam molt interessats en conèixer els detalls

del Pla Ibexport, que estam convençuts que suposarà un impuls

definitiu a la promoció exterior i internacionalització de

l’empresa balear.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Comerç i Indústria.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies Sr. President. Bé el Pla Ibexport és per dir-ho així

la primera estratègia regional integrada que dissenya o pretén

estimular l’activita t exportadora a través de la

internacionalització. I es basa primordialment en 6 punts o

eixos. En primer lloc, l’ordre no és el més important, les ajudes

a les empreses per a les accions exportadores i de promoció,

que ja és una activitat tradicional de la conselleria, del Govern

de les Illes Balears. Allò que pretenem és per una banda

optimitzar els recursos de les diferents administracions que

destinin a les accions per a promoció exterior i continuar, com

li deia, amb el sistema de suport econòmic de la conselleria a

les empreses.

Per altra banda, dins un eix d’informació i d’orientació,

crear l’observatori de la indústria balear, que pot ser una de les

accions més importants que integren aquest pla i que consistiria

en la creació d’una base de dades amb accés telemàtic, que

oferiria informació permanent i actualitzada sobre l’evolució

dels diferents sectors industrials, estudis de nous mercats,

legislació, evolució de la demanda, etcètera.

També es publicarà, ja està pràcticament feta, el quadern de

l’exportador i que donarà servei a tots els empresaris i allà on

es recullen la informació sobre els diferents serveis i ajudes que

s’ofereixen a totes les institucions que puguin tenir àmbit dins

les Illes Balears, no només el Govern balear, sinó l’ICEX, les

cambres de comerç, fins i tot els serveis que es poden obtenir

dels tres convenis que s’han firmat amb les comunitats

autònomes de Múrcia, Catalunya i València i que ens permeten

utilitzar les seves oficines comercials a l’exterior i alguns altres

serveis que van inclosos dins aquests projectes.

A més, un altre eix important és el de la formació, intentar

millorar la formació dels empresaris, de les empreses, dels

directius per poder conèixer i especialitzar personal en comerç

internacional. I també, com és molt natural, l’eix quart tractaria

de promoció i difusió, tractar d’unificar els diferents criteris
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que hi ha hagut fins ara mitjançant actuacions específiques per

a promoció exterior...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, vol intervenir?

I.6) Pregunta RGE núm. 5525/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Jaume Ricard Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a informe del Grup Parlamentari

Socialista al Congrés dels Diputats relatiu a l'empobriment

de la societat espanyola.

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 5525/04, relativa a

informe del Grup Parlamentari Socialista al Congrés dels

Diputats relatiu a l’empobriment de la societat espanyola que

formula l’Hble. Diputat Sr. Jaume Tadeo i Florit del Grup

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

EL SR. TADEO I FLORIT:

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

pregunta va dirigida al Conseller d’Economia, Hisenda i

Innovació i és per saber quina valoració fa referent a l’informe,

aquest ja mencionat, un informe que podríem dir que és

simplista i partidista i que a més va ser contradit pel propi

ministre d’Economia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Economia i Hisenda.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

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

Diputat, jo el primer que manifestaria és que qualificar, com

vostè ha fet, crec que ho va dir el secretari del Grup

Parlamentari Socialista d’informe, ho trob molt benèvol. Jo em

limitaria a dir que són comentaris perquè té molt poc de rigor

l’informe, com vostè ja ha mencionat.

Dir que la política del Govern del Partit Popular durant els

8 anys que ha governat a Madrid ha permès convertir amb

Europa, és a dir, Espanya s’ha apropat a la renta europea en 10

punts durant aquests 8 anys, és a dir, cada vegada ens hem fet

més rics comparant-nos amb els socis dels 15 països, no amb

la nova ampliació perquè encara seria més.

Dir que el preu del petroli, com feia aquests comentaris, allà

on es situava el preu del petroli en 44 dòlars, en aquell moment

en el mes d’agost, ara ha baixat un poc, era culpa del Govern

del Partit Popular i de la guerra d’Iraq. I situar el preu del

petroli, com feia el Sr. López Garrido, és a dir, a 30 dòlars

sense la guerra, jo crec que és un exemple d’economia

planificada i perquè dir per part del secretari del Grup

Parlamentari Socialista a Madrid quin seria el preu del petroli

és ignorar el mercat, ignorar les regles del mercat.

Quant aquest tema, jo situaria que el preu del petroli va

tenir aquesta pujada important degut a tres problemes bàsics,

entre d’altres (...) molt més. Però bàsicament al problema

Rússia que va tenir la principal empresa subministradora,

l’empresa Yukos. Una creixent demanda del petroli a països

asiàtics, principalment Xina que com vostès saben creix en un

ordre d’un 12% i països com la Índia, així com també països

emergents d’Àsia, fan una pujada de la demanda que

naturalment encareix el preu i també una situació inestable en

el mercat petrolífer a l’Orient Mitjà, a Iraq en concret per la

situació de la guerra i també en aquell moment la situació a

Veneçuela també va influir.

Però el que l’informe no va tenir en compte i és el gran

error d’aquest informe és que el preu del petroli a 44 dòlars a

Espanya, gràcies a la política econòmica del Govern del Partit

Popular estam a la zona euro i pagam amb euros i en aquell

moment, ara ja ha baixat, el moment màxim el bidó Brent el

varen pagar a 34,7 euros. Quan per exemple a l’any 2000 va

arribar a estar...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies Sr. Conseller. Vol intervenir el Sr. Diputat?

I.7) Pregunta RGE núm. 5524/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a negociació dels

pressuposts generals amb el tripartit de Catalunya.

Passam a la setena pregunta RGE núm. 5524/04, relativa a

negociació del pressuposts generals amb el tripartit de

Catalunya 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. Aquesta pregunta ve arrel de la

intranquilAlitat que s’ha suscitat a la nostra societat quan es veu

que els pressuposts generals de l’Estat estan en mans de partits

minoritaris. Volíem saber i conèixer l’opinió, quina valoració

fa el Govern de les Illes Balears, davant de què els pressuposts

s’hagin de debatre i negociar únicament i inicialment amb el

tripartit a Catalunya?

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. En el mes de setembre “Pasqual

Maragall exige estar en los presupuestos generales en su

negociación en el año 2005". Montilla, ministre d’Indústria,

Turisme i Comerç i secretari dels socialistes catalans “que el

Gobierno negocie los presupuestos con la Generalitat a fin de

satisfacer las prioridades de Cataluña es una necesidad. Pide
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que los presupuestos generales del Estado sean objeto de dos

negociaciones, Gobierno central y Gobierno del tripartito”.

Ministro de Administración Pública, Jordi Sevilla “emplaza a

los partidos del tripartito a negociar los presupuestos

generales del Estado y además augura una atención muy

especial a Cataluña”. Vicepresidenta del Gobierno de

Zapatero, María Teresa Fernández De la Vega “rectifica al Sr.

Montilla, rectifica al Sr. Pasqual Maragall, aunque defiende

el derecho del ejecutivo a hablar con todas las comunidades

autónomas”. Maragall en Argel, unos días depués “ignora a

De la Vega y Montilla y sigue y exige estar en los pactos de los

presupuestos”.

Què pensa la Vicepresidenta i el Govern? Per què el Sr.

Zapatero li dóna aquesta capacitat de xantatge al Sr. Maragall?

Simplement perquè té una debilitat parlamentària, no s’escapa

a ningú, i que està pres de partits minoritaris i per tant, és trist,

però això possibilita una inestabilitat política, que condueix a

una inestabilitat econòmica i assistim a unes contradiccions

permanents d’aquest Govern central. Contradiccions que hem

vist amb l’IVA, el descompte dels llibres, les respostes que

aquest Govern espera del règim especial, la medalla del Sr.

Bono, al vet en el Senat, que encara no sabem si hi haurà vet,

amb els 180.000 habitatges, que no són habitatges sino

actuaciones y luego soluciones habitacionales. Separacions en

10 dies, després en 2 mesos. Etcètera.

En definitiva no hi ha hagut setmana allà on els ministres

d’aquest Govern central no hagin protagonitzat anuncis de

reformes, seguits de rectificacions perquè aquest Govern

central gira més damunt rodes de premsa que damunt el

Parlament i el Butlletí Oficial de l’Estat. En definitiva estam

davant aquesta situació, però com a Govern balear ja vàrem

solAlicitar poder tenir la mateixa receptivitat que Catalunya,

perquè les Illes Balears i Catalunya, sense cap dubte, són les

dues comunitats que més aporten a l’Estat i a més en quanties

semblants i per tant, és obvi que les solucions econòmiques per

a Catalunya seran bones per a les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir la Sra. Diputada? Té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. En definitiva el que tenim és que

Balears i la resta d’espanyols estam depenent d’allò que quedi

després de les negociacions que tengui Catalunya amb el Sr.

Zapatero. En definitiva, estam a les coses menudes, després de

totes les coses que obtengui Catalunya. O sigui que en

definitiva allò que interessa no són els ciutadans sinó aguantar-

se en el poder, pagant el preu que s’hagi de pagar.

Res més.

I.8) Pregunta RGE núm. 5526/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a mesures de seguretat

a les obres de la nova autopista Palma-Llucmajor.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la vuitena pregunta RGE núm. 5526/04, relativa

a mesures de seguretat a les obres de la nova autopista Palma-

Llucmajor que formula l’Hble. Diputada Sra. Margalida

Rosselló i Pons del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, l’accident que va

succeir, com sap perfectament, dia 9 de setembre a l’autopista

Palma-Llucmajor va suposar dos treballadors ferits, amb

amputacions dels peus i pareix a més, que hi havia una clara

manca de seguretat a l’obra, a més vostès ho sabien perquè els

obres així ho havien denunciat o ho havien dit a l’empresa. A

més, l’empresa també s’havia posat en contacte amb la

conselleria per demanar un desviament del trànsit.

El que li voldríem demanar és quines mesures de seguretat

han pres o pensa prendre la Conselleria d’Obres Públiques?

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. Sra. Diputada, en l’accident que

desgraciadament va ocórrer a la carretera de Llucmajor es

complien totes les mesures de seguretat, així ho certifica el

coordinador de seguretat que és el responsable jurídic de què

es compleixin aquestes mesures, fins i tot tenim l’informe que

el mateix matí havia fet dins la talaia on es va produir

l’accident que totes les mesures eren correctes. I l’empresa no

contractista sinó subcontractista mai havia demanat cap canvi,

fins i tot l’informe que estaven totalment correctes les mesures

de seguretat.

Per tant, l’únic que li puc contestar és que la conselleria ha

pres i prendrà en tot moment totes les mesures de seguretat

proposades en el pla de seguretat de l’obra i que elabora el

contractista, el director d’obra i aprova el coordinador de

seguretat i salut, tal i com està previst en el Reial Decret

1627/97.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Miri Sra. Consellera, davant una

obra pública tan important el que ha de fer, sobretot

l’Administració pública, és valorar si aquestes mesures de

seguretat eren les adients o no. El fet és que no ho han estat

perquè sinó no hauria passat el que ha passat i que ha estat un
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accident que hagués pogut ser molt més greu del que

inicialment ha estat.

Per tant, nosaltres creim que la Conselleria d’Obres

Públiques allò que no pot fer és, en primer lloc actuar amb

doble raser, fa un alarmisme total i absolut en el tema del tren

quan hi va haver el despreniment de dues pedres i en canvi fa

un mutisme total i absolut respecte l’accident de l’autopista,

amb la desaparició de la conselleria i fins i tot, del President.

Vull recordar que el President del Govern en el tema del tren

ja va dir clarament que arribaria fins al final i que aturarien el

tren fins que 3 empreses estudiessin allò que havia passat.

Vostès davant això el que fan és dir no ha passat res i tot

continua igual. Això és irresponsabilitat, molta irresponsabilitat

per part de vostès. Falta per tant, una falta d’assumpció de

responsabilitats polítiques que nosaltres evidentment demanam

i intentarem, evidentment, no acabar aquí.

Per altra banda veim que davant la seguretat el Govern de

les Illes Balears té un doble raser, depèn de si fan autopistes o

depèn de si fan trens. L’Administració pública ha de ser un

exemple de què a les seves obres hi ha d’haver el màxim de

seguretat i la prevenció per poder passar accidents d’aquests

tipus. Per tant, li demanam que en totes les obres, siguin les que

siguin, de tren, de carrils bici, d’autopistes, el que sigui,

l’Administració compleixi sempre de la mateixa manera i no

precisament com dic, segons sigui una cosa o una altra, actuï

amb més o manco seguretat. S’ha de prioritzar en aquest tema,

li torn a repetir, la seguretat que en aquest cas es va veure que

no era evident. Ni tan sols s’ha plantejat per part de la

conselleria, per allò que vostè diu, ni el desviament dels

camions quan s’està fent aquesta obra, ni tampoc s’ha pensat

com s’ha de fer ara. 

Per tant, nosaltres demanam i tornam dir és una

irresponsabilitat Sra. Cabrer...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada. 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 si vostè vol fer una utilització

política d’aquest desgraciat accident, idò la faci, jo crec que ja

la coneixem suficientment dins aquest Parlament des de ja fa

uns anys. I vostè precisament que em retregui el tren, vostè que

era la consellera responsable de fer uns informes, entre ells els

d’estudi d’impacte ambiental que vostè va exonerar, crec que

li hauria de caure la cara de vergonya.

Jo l’únic que li puc dir és que en el tren hi havia un

problema important de seguretat que nosaltres hem resolt, per

als usuaris nosaltres hem resolt. L’únic que li puc dir d’aquest

desgraciat accident, allà on s’han complit totes les mesures de

seguretat, és que sempre la conselleria no prendrà cap decisió

política dins el que diguin els responsables d’una obra, que els

responsables d’una obra són el director d’obra, el contractista

i el coordinador de seguretat, que tenen una responsabilitat

davant la llei i davant els tribunals molt important, i les

decisions que ells prenguin serà el que prendrà la conselleria,

però en cap moment no hi haurà cap interferència política en el

que no són més que decisions d’obra on hi ha unes persones

responsables que són les que han de prendre les decisions i la

conselleria simplement acatar aquestes decisions.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

I.9) Pregunta RGE núm. 5531/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a nou pressupost del SOIB.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la novena pregunta RGE núm. 5531/04, relativa

a nou pressupost del SOIB, que formula...

Sí? Digui, senyora...

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Sí, Sr. President. D’acord amb el Reglament li deman

ajornament per absència del conseller, que havia estat demanat

amb anterioritat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò la pregunta número 9 queda ajornada.

I.10) Pregunta RGE núm. 5532/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a conseqüències de l'escurçament de la

temporada turística.

Passam a la número 10, RGE núm. 5532/04, relativa a

conseqüències de l’escurçament 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. Presidente. Señoras diputadas, señores

diputados, el anuncio por parte del sector hotelero del cierre

anticipado de un buen número de establecimientos antes del 31

de octubre ha causado preocupación e incertidumbre entre los

trabajadores y las trabajadoras del sector. Nuestro grupo

también comparte esta preocupación, de ahí que realicemos la

siguiente pregunta confiando en que la respuesta esté

cuantificada.

¿Cuántos trabajadores del sector turístico no tendrán

derecho al subsidio por desempleo como consecuencia del

recorte de la temporada turística? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

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

Sra. Diputada, no poder complir les seves expectatives per una

raó molt simple, estam en el mes de setembre, com vostè sap

les reserves cada vegada acostumen a arribar més en el darrer

moment, ahir mateix jo estava a una zona turística de l’illa de

Mallorca, feia aquesta mateixa pregunta a empresaris que

dinaven amb mi després de la visita que vàrem fer, i em

comentaven que els estan arribant les reserves en els darrers

moments i que per tant en aquests moments ni ells mateixos

saben quin dia acabarà la temporada turística i, per tant, em fa

una pregunta que jo lament molt no poder-li contestar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Siento que esta misma respuesta no

se la pueda dar a todos los trabajadores y trabajadoras que

estén preocupados. Pero usted sabe, Sr. Conseller, que la

situación és difícil. Un representante del sector ha reconocido

que los establecimientos hoteleros cerrarán antes del 31 de

octubre y que la temporada baja pierde fuerza, incluso

considera preocupante un descenso de 6 puntos en mayo y las

perspectivas para octubre son de un descenso mayor, lo que

implicará que los trabajadores eventuales terminarán antes su

contrato, así como los fijos discontinuos que no tienen media

garantizada, es decir, no tiene asegurados los seis meses de

trabajo necesarios para cobrar el subsidio.

En nuestra economía hay un mayor número de contratos

eventuales y de fijos discontinuos sin media garantizada, lo que

representa que estas personas no tendrán derecho al subsidio

por desempleo y no dispondrán de ninguna ayuda para hacer

frente a los meses de invierno. En una economía como la

nuestra, tan marcada por los ingresos del sector turístico, esta

situación es muy preocupante, repercutiendo en los negocios

que se mantienen abiertos durante el invierno. Si añadimos el

anuncio de que un número importante de establecimientos

hoteleros que se mantenían abiertos durante el invierno piensan

cerrar sus puertas y que los resultados de un estudio que sitúa

nuestra comunidad en tercer lugar en endeudamiento de sus

ciudadanos, puede suponer que muchas personas no dispongan

de ingresos para hacer frente a los gastos que tengan. 

No quieren hablar de crisis, pero la manifestación que se ha

convocado por los sindicatos para el 24 de este mes por la

situación turística es un síntoma de preocupación. Mientras

tanto el Govern evita esta realidad y sigue diciendo que no pasa

nada y todo va bien. En noviembre los resultados serán una

realidad y no podrán seguir escurriendo sus responsabilidades.

A los ciudadanos no se les puede engañar: cuando deciden salir

a la calle para manifestarse es porque las cosas no van bien.

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, ningú no

nega, Sra. Diputada, que la situació sigui fàcil i difícil. De fet

el Govern té obert un procés de diàleg social amb els sindicats,

està convocada la mesa dia 27, i ja vàrem dir que ens sorprenia

aquest anunci no de manifestació, sinó d’una certa mobilització

dia 24 d’aquest mes. 

I ningú no nega aquesta situació; qui la negava eren vostès

fa un any i mig. Nosaltres aquesta situació de dificultat la

venim denunciant des de fa una sèrie de temps i nosaltres no

hem variat el nostre discurs. Sí, l’hem variat en una cosa molt

certa i molt concreta, i és que veim -i això sí que ho afirmam

categòricament- que estam invertint la tendència, que així com

els anys 2000, 2201 i 2002 eren anys de davallada sense

aturador dels indicadors econòmics i turístics d’aquesta

comunitat autònoma, a partir de l’any passat, i es confirmarà

també aquest, estam despuntant i remuntant aquesta situació.

Vostè em diu que els hotels tancaran abans de dia 31

d’octubre. Vostè deu tenir informació que jo no tenc. Sí, vostè

ho ha llegit a un diari; vostè ho haurà llegit allà on vulgui. Jo li

dic que no sabem encara quin dia acabarà la temporada. Si la

temporada s’allarga, com és de preveure, fins dia 31 d’octubre

i haurà començat a moltíssims d’aquests establiments dia

primer de maig, s’hauran fet els sis mesos normals per poder

tenir dret al subsidi. 

Però jo he dit durant tota aquesta temporada turística des

del primer moment que, les valoracions i els balanços, els hem

de fer al final de la temporada. Vostès els mesos de maig i juny

en aquest parlament parlaven moltíssim de crisi. Avui ja no en

podem parlar tot, avui l’estiu ha estat bo, la temporada serà

millor que la de l’any passat i en podem parlar en voler. El que

hem de fer és fer feina i no aprofitar les oportunitats i els

moments a conveniència de cadascú. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

I.11) Pregunta RGE núm. 5533/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a vulneració de la Llei de transferències

de benestar social als consells.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’onzena pregunta RGE núm. 5533/04, relativa a

vulneració de la Llei de transferències de benestar social als

consells, que formula l’Hble. Diputat Sr. Andreu Bosch i

Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula

l’Hble. Diputat.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:
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Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

hem tingut coneixement que el Govern signa un conveni amb

el Consell Insular de Mallorca pel qual fa una aportació

extraordinària de 6,5 milions d’euros a l’Institut de Serveis

Socials i Esportius per a l’exercici 2004 amb el pretext

d’acabar amb els problemes financers d’aquest organisme que,

d’altra banda, tot just fa un any que funciona. 

Aquest conveni vulnera l’equilibri de les aportacions

econòmiques a cada consell insular que estableix la Llei de

transferències. Des del Grup Parlamentari Socialista volem

saber en base a quins criteris es vulnera aquest equilibri que

s’havia acordat. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Presidència.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.

Sr. Diputat, en relació a aquesta qüestió li he de contestar que

el Govern no vulnera en cap cas les aportacions econòmiques

que fa als consells insulars en matèria de benestar social. En tot

cas li he contestar que el que feim amb aquesta aportació es

solucionar tots els problemes que ens ha creat fer un llei de

transferències l’any 2001 i entrar en vigor tres anys després,

l’any 2004, que no només no contemplava l’increment sinó

que, a més, durant aquests anys, entre l’any 2001 i l’any 2004,

s’han duit a terme actuacions que han provocat modificacions

importants en termes econòmics i, per tant, el que fa aquest

govern és donar solució a aquests problemes que ens varen

deixar creats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que no contesta la pregunta

que li hem formulat, perquè efectivament aquest conveni que

revisa el cost efectiu dels pressuposts de l’IBAS entre l’any

2001 i el 2003 suposa, de fet, ampliar la dotació econòmica del

Consell Insular de Mallorca. Açò implica vulnerar l’equilibri

que preveu la Llei 14/2001, de transferències en matèria de

serveis socials. Per garantir una efectiva igualació del

finançament per habitant aquesta llei no només preveia

augmentar..., no preveia augmentar la dotació a Mallorca, sinó

que a la disposició addicional cinquena preveia que el cost

efectiu s’incrementaria a Menorca i a Eivissa-Formentera en

exercicis successius al 2003; en cap cas no contemplava el cost

efectiu a Mallorca. És clar que aquesta aportació de 6,5 milions

vulnera la Llei de transferències i romp l’equilibri entre illes

que propugnava.

Estam d’acord que mai no són suficients els recursos que es

destinen als afers socials i volem que s’augmentin les dotacions

pressupostàries, però mai no s’ha de fer afavorint uns en

detriment dels altres i, en aquest cas, en detriment de les illes

de Mallorca i Eivissa i Formentera. 

D’altra banda la Llei 14/2001 en el seu article 16 preveu la

creació de la conferència sectorial en matèria de serveis socials

amb representació dels tres consells insulars i amb la finalitat,

entre d’altres coses, d’elaborar fórmules concretes de nova

regulació i revisió de la normativa vigent i també d’harmonitzar

els interessos propis de les distintes institucions participants. A

l’article 11 diu que s’ha de reunir la conferència sectorial per

planificar i desenvolupar...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Consellera

de Presidència.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Repetiré: no es produeix cap

vulneració. És que parlam d’actuacions que es dugueren a

terme entre l’any 2001 i l’any 2004, i si no nosaltres, que som

els que ens hem encarregat de fer un estudi exhaustiu, li

explicarem quines són perquè ho tenguin en compte.

Miri, durant aquests anys, entre l’any 2001 i l’any 2004, es

produeixen importants canvis amb serveis nous i bàsicament

també en temes de personal eventual i personal transferit, que

no es contempla en els annexos de la Llei de l’any 2001 i que,

com que són actuacions que estan en marxa, evidentment

aquest govern les ha de cobrir perquè si no deixaríem molta

gent fora aquests serveis. Per posar uns exemples molt

puntuals, en temes de programes, miri, fins a l’any 2001 existia

una partida que anava destinada directament a la UNAC, que

és la federació de persones d’associacions amb discapacitats,

que tenia un import de 8 milions d’euros. Resulta que el govern

anterior l’any 2002 fa un canvi d’actuacions i decideix passar

al concert de places amb un increment econòmic de 8 milions

d’euros a 12 milions d’euros, per tant una diferència

substancial.

Un altre punt que hem de tenir en compte són els serveis

dels centres assistencials, i per posar un exemple dels més

importants seria la residència de Felanitx i la residència de la

Bonanova. La residència de Felanitx no estava...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, un poc de silenci. Per favor.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. La residència de Felanitx no estava

en ple funcionament l’any 2001 i no es contemplen les

actuacions que s’havien de dur a terme a partir d’aquest any.

Per tant els serveis socials les assumeixen i no les transfereixen

a l’Institut de Serveis Socials de Mallorca.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 5534/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a increment del pagament mensual dels esportistes.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta número 12...

(Aldarull a la sala)

...i darrera, RGE núm. 5534/04, relativa a increment del

pagament mensual dels esportistes, 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. Aquest mes passat d’agost vàrem

tenir l’oportunitat de conèixer pels mitjans de comunicació la

proposta d’increment de la quota mensual a pagar per part dels

esportistes de Menorca, Eivissa i Formentera integrats a

l’Escola Balear de l’Esport, i com que és un tema que ens

preocupa voldríem conèixer l’opinió o quina és la justificació

de la conselleria per a aquest increment.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Presidència.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. En relació a la seva pregunta li

contestaré que quan parlam d’aquests serveis parlam d’alAlots

que duen a terme programes de tecnificació a la residència de

Reina Sofia, que fins ara en aquesta residència no estaven

coberts determinats serveis i que, a causa d’una sèrie de

peticions que varen fer els responsables d’aquests alAlots, que

són concretament els seus pares, s’ha decidit ampliar els serveis

que es donen a aquesta residència, i evidentment això suposa

un cost més important, un cost que assumeix la Direcció

General d’Esports amb una subvenció d’un 76%. La quota

mensual d’aquests alAlots és de 1.043 euros i únicament les

famílies es fan càrrec de 250 euros.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, la previsió crec que és, en tres

anys, arribar als 600 euros. Efectivament ara són 250. Però

miri, des del Grup Socialista entenem que l’objectiu que s’han

de marcar la conselleria i el Govern per a aquesta Escola Balear

de l’Esport no és que sigui rendible econòmicament. En allò

que ha de ser rendible és en l’obtenció d’esportistes locals d’alt

nivell.

I sap què ens preocupa? El que ens preocupa és la

informació que ens fa arribar el pare d’una jove esportista de

13 anys que havia de començar aquest curs en aquesta escola

balear, i el que ens diu és que ara li tocarà pagar una quota que

abans pagava 160 euros i que ara li tocarà pagar, efectivament,

250 euros de quota mensual, més 120 euros més que hauria

d’aportar per a despeses diverses, més el cost dels bitllets,

perquè estam parlant d’una criatura de 13 anys i que

evidentment els pares volen tenir l’oportunitat de poder-la

veure alguna vegada, només que sigui, al mes. Tot això suma

570 euros mensuals, un cost que segons el seu pare es fa unes

preguntes, i aquestes preguntes que ens fa aquest home és:

“Aquí, en aquesta comunitat, només poden practicar a alt nivell

famílies riques?”, o bé, “com explicam a la nostra filla que

s’havia creat unes expectatives durant tres mesos i que només

té 13 anys, i una setmana abans de començar se li ha de dir que

no hi pot anar perquè simplement la seva família no arriba al

nivell econòmic necessari per poder fer front a aquesta

despesa?”.

Potser no acaben de tenir vostès clar quin és l’objectiu de

la Conselleria d’Esports quant a promoció de l’esport base.

Segurament, com que vostès estan acostumats a finançar equips

ciclistes que a més tenen la seu social fora d’aquesta comunitat

autònoma, el seu concepte de promoció d’esport base és un tant

equivocat. A aquest equip se li aporten 6 milions d’euros anuals

i en canvi els joves esportistes d’aquesta comunitat hauran de

pagar 600 euros mensuals. És clara quina és la proposta de

promoció de l’esport base que té el Partit Popular en aquest

govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Presidència.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, si m’ho permet primer

li remarcaré que l’esport base no és competència d’aquest

govern, en tot cas és competència dels consells insulars, però

bé. Li diré també que nosaltres des d’aquest govern, des de la

direcció general, no tenim cap interès en tenir una rendibilitat

econòmica, sinó més bé el contrari, en tenir esportistes i

aconseguir que hi hagi esportistes d’alt nivell en aquestes illes.

Però és que a més tenim un interès important, i és que mentre

els esportistes depenguin de nosaltres estiguin en bones

condicions, i remarcaré com quan començava a contestar

aquesta pregunta, que li deia que estam parlant d’alAlots d’entre

12 i 24 anys, i nosaltres atenem les solAlicituds que ens fan els

seus pares.
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Fins ara no hi havia serveis coberts molt importants com els

que li detallaré jo ara i que a partir ara hi estaran amb un

increment molt petit d’aquesta quota. Per exemple, fins ara

únicament hi havia un servei de transport durant les

competicions, i quan un alAlot havia de tornar a la seva illa, a

Eivissa o a Menorca, havia d’agafar un taxi amb 12 anys i anar

tot sol a l’aeroport; a partir d’ara té el servei cobert 24 hores.

Fins ara tampoc no hi havia servei de menjar, de dinar, i a

partir d’ara tendran cobert aquest servei. Tampoc no hi havia

servei de bugaderia, i a partir d’ara tendran cobert aquest

servei. Tampoc no hi havia servei de neteja d’habitacions;

tendran cobert aquest servei. Tampoc no hi havia servei de

vigilància de 24 hores, hi havia manca de tutors per als seus

estudis, i haurà més aules escolars. Tot això i molt més que

podria continuar detallant són peticions de la majoria dels pares

d’aquests alAlots d’entre 12 i 24 anys.

Però, perdoni, vostè ha parlat d’una situació concreta que

nosaltres tenim molt en compte, i no hi haurà cap alAlot que

vulgui anar a aquesta escola balear...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

(Aldarull a la sala)

II. InterpelAlació RGE núm. 4761/04, del Grup

P a r la m e nta r i S o c ia l is ta ,  r e la t iv a  a  a c t iv i t a t s

desenvolupades per autoritats i funcionaris desplaçats a

Moscou el febrer del 2004.

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

consisteix en el debat de la interpelAlació RGE núm. 4761/04,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a

activitats desenvolupades per autoritats i funcionaris desplaçats

a Moscou el febrer del 2004. En nom del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, subo

a esta tribuna consciente de que a muchos ciudadanos, no sólo

de estas islas sino también del resto de España, les gustaría

ocupar mi lugar en esta interpelación. Sé que les gustaría

poderse dirigir al conseller de Turisme y pedirle explicaciones

sobre el llamado caso Rasputín. Pero especialmente sé que les

interesaría a los ciudadanos de estas islas, porque la fama que

nos ha dado a Baleares dentro del Estado español y en Europa,

los ciudadanos de estas islas no se la merecen. Tampoco se la

merecen los políticos de estas islas y tampoco se lo merece el

Gobierno de estas islas.

Han pasado ya muchos meses que han servido para excusar

olvidos -no recuerda cómo volvió al hotel la noche del

Rasputín el Sr. Conseller- y para ir rebuscando facturas, no sólo

por su conselleria sino también por Presidencia, como él mismo

dijo. Le formulé más de 20 preguntas en la comparecencia ante

las lagunas de sus explicaciones, puesto que no encontré

prácticamente ninguna respuesta concreta. En mi primera

intervención en la Comisión de Turismo en su comparecencia,

la frase más fuerte que le dije fue que se trataba de un

desagradable asunto; solamente eso le dije. A partir de ahí le

formulé cerca de 30 preguntas de carácter objetivo. Me limité,

sin hacer valoración alguna, a explicar el porqué de cada

pregunta para que pudiera dar la respuesta de la mejor manera

posible. Se lo dije, que sabía que estaba pasando un mal

momento, y en atención a su persona, que no a su cargo, y en

atención a personas cercanas a usted que me merecen el

máximo respeto decidí no aprovechar las claras ventajas de mi

posición en este asunto. 

Reconozco públicamente que me equivoqué. Creí que usted

vendría a la comisión, que habría venido a la comisión con

humildad, que evitaría provocar, que conocería al menos las

primeras lineas del Sun Zu: “Evita el combate que no puedas

ganar”. ¿Porque es que usted cree que puede ganar la batalla de

la opinión pública en el caso Rasputín? Su respuesta en la

comisión estuvo totalmente fuera de lugar, de forma -y esta vez

sí que se lo digo- totalmente despreciable y falsaria. Se dedicó

a insultar a los diputados presentes, a imputar falsedades

rellenas de verdades a medias a quien sabía que no se podía

defender, todo un ejemplo de valentía. 

Podríamos nosotros haber cerrado el caso Rasputín con esta

interpelación y su moción de modo que el presidente del

Govern le pudiera relevar de sus funciones de forma más

tranquila tal y como tenía previsto, pero ahora todo ha

cambiado, porque nos ha demostrado que usted no puede estar

al frente de la Conselleria de Turismo, que no puede continuar

en el Govern de les Illes Balears ni un segundo más porque no

tiene la calidad política, como demostró en el asunto de Moscú,

ni la calidad humana, como demostró el pasado jueves. Y hoy

vuelve con la carpeta, hoy vuelve con la carpeta de las facturas,

hoy vuelve con la carpeta de las facturas para situarnos en un

debate que hoy no entraremos, pero le puedo asegurar que

entraremos; si usted lo quiere entraremos. Pese a todo pienso

continuar mi intervención suaviter in modo, fortiter in re, y no

hablaré más que de lo sucedido en Moscú, de momento.

Entremos en el fondo del asunto. En la Comisión de

Turismo del pasado jueves le formulé preguntas que

básicamente giraban en torno a tres asuntos: las relaciones con

el Sr. Kozhevnikov, las finanzas del viaje y el llamado Teatro

Erótico Rasputín. Vayamos por partes.

El Sr. Kozhevnikov. Palabras textuales suyas: “Yo

particularmente no lo conocía de nada, el que lo conocía era el

alcalde de Calvià, que estuvo en la cena del día 25". No le

conocía y sin embargo sabe que no tiene ni un negocio en

Baleares, que no tiene intereses inmobiliarios, y más todavía,

atención, que no tiene pendiente ninguna operación urbanística

en Baleares. En el afán de defenderlo me temo que se ha

excedido. ¿Cómo lo sabe?, ¿cómo puede afirmar con tanta

rotundidad que no tiene ninguna operación urbanística

pendiente en Baleares? Si sólo estuvo con él la noche del

Rasputín, ¿le preguntó si tenía alguna urbanización, alguna

operación urbanística -perdón- pendiente? En la comisión usted

dijo que no hablaron de temas urbanísticos; si no hablaron de

urbanismo ¿cómo se lo dijo? Y si no se lo dijo el propio Sr.

Kozhevnikov se lo ha dicho una persona que conoce bien su

situación, sin duda; ¿quién es esa persona? ¿Ha sido el alcalde

de Calvià? ¿Es que el alcalde de Calvià le pasa información de

los expedientes que tramitan los ciudadanos? Que el Sr.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 37 / 21 de setembre del 2004 1649

 

Kozhevnikov tenga alguna propiedad lo puede saber, no digo

cualquiera, pero puede ser relativamente fácil de saber, pero

que no tiene asuntos urbanísticos pendientes sólo lo puede

saber o él o el ayuntamiento donde los pudiera tener. Alguna

explicación espero que no dé sobre este tipo de conocimientos.

Las finanzas del viaje. Le pregunté acerca de cuánto dinero

le había sido adelantado por el IBATUR en efectivo al Sr. Alía

y cuánto había devuelto y cuánto justificado. Me interesaba

saberlo para comprobar la dimensión del “error” -y pido a los

Servicios de Transcripción que pongan “error” entre comillas-,

ya que si el único gasto pagado en efectivo era el intérprete y

las entradas del prostíbulo y la consumición que allí se hizo

poco margen queda para el error involuntario en la imputación

de gastos al erario público. ¿A qué podía pensar el Sr. Alía que

correspondían los billetes del Rasputín y la factura del alcohol

si no al Rasputín? ¿Cuál fue la respuesta del Sr. Conseller en la

Comisión de Turismo? Leo: “Desconozco -entre otras cosas-

cuánto dinero adelantó IBATUR. Lo desconozco. Lo cierto y

verdad -palabras textuales- es que todo cuadró”. Vean, señoras

y señores diputados, que la contabilidad pública se mueve por

dogmas y fe, el dogma, “todo cuadró”, y la fe, pero no sabemos

cómo. Ni se nos ha dado ningún documento al respecto ni se

nos ha dicho que exista, y el conseller lo desconoce, y sabía

que le íbamos a preguntar de estos temas. Podrían haber

empleado estos dos meses, en vez de buscar facturas por

Presidencia, en buscar los documentos de Moscú. 

Ante la falta de datos objetivos nos vemos obligados a

opinar. Puede haber pasado una de dos: que el Sr. Alía se

llevara dinero sin recibo ni documentación, lo cual sería

verdaderamente asombroso, y que hubiera firmado un recibo

por una determinada cantidad y no cuadre con la justificada ida

y vuelta. Nos dirá en cuál de las dos opciones nos encontramos:

o firmó un recibo o no lo firmó del dinero que se llevó. ¿Por

qué otro motivo nos ocultarían las cuentas si están tan

cuadradas? Mire, le diré mi opinión: el Sr. Alía se llevó más

dinero del que comprende el intérprete y los gastos del

prostíbulo, y le plantearé una pregunta. De las siete personas

que entraron en el Rasputín, cinco se sentaron a consumir

alcohol y las otras dos no, y la pregunta que me hago es: ¿es

que los servicios de los que pudieron beneficiarse las dos

personas que no se sentaron en la mesa los hemos pagado entre

todos y que por eso nunca llegaremos a saber cuánto dinero se

llevó y cuánto devolvió porque no cuadraban las cuentas? Esta

es la pregunta que nos queda. Y no me responda que eso se lo

tendría que preguntar al Sr. Alía, porque era obligación suya

preguntárselo a la vista de los acontecimientos, porque usted

sabe que nunca se lo podré preguntar. Usted mismo ha relatado

que no cogieron ningún taxi, y que sólo tomaron consumiciones

en el interior del hotel, y que cuando cenaron con el Sr.

Kozhevnikov fueron invitados. ¿Cómo pudo confundir el Sr.

Alía los billetes del Rasputín con recibos de siete taxis que no

tomaron? Más todavía: ¿con qué otro gasto los pudo confundir

si no hubo otro fuera del hotel y dentro del hotel pagó con una

factura única?

En mi opinión, y con la documentación que nos han

entregado, el Sr. Alía no cometió ningún error. Forzosamente

tenía que saber que estaba cargando los gastos del prostíbulo a

las arcas públicas. ¿Para qué guardó los billetes si no pensaba

repercutirlos a las arcas autonómicas? ¿Qué podía hacer con

ellos en España si no cobrarlos? Y si los guardaba con otro fin,

por ejemplo coleccionismo, nostalgia, ¿por qué se desprendió

de ellos cargándolos al IBATUR? Mire, la teoría del error está

completamente destrozada, y le añadiré más: en mi opinión los

beneficiarios, los que entraron a disfrutar de los servicios del

prostíbulo, no podían ignorar que pagaba IBATUR, aunque sin

duda confiaban en que el Sr. Alía lo tramitaría de otra forma,

y se lo digo porque los miembros de la expedición que

acompañaron al Sr. Alía al prostíbulo sabían de sobra que el

dinero que éste manejaba era dinero del IBATUR, porque era

el encargado de pagar por todo.

Parece que el Sr. Alía declaró ante fiscalía que pagó dichos

gastos para corresponder a invitaciones oficiales, una de las

explicaciones que se nos han dado. Si fue así no tiene sentido

que corresponda a invitaciones oficiales de su propio bolsillo.

¿Por qué devuelve el dinero?, le tendrían que haber nombrado

empleado del mes. Las invitaciones oficiales no las deben pagar

de su bolsillo los funcionarios o las autoridades; de ser una

invitación oficial no habría ninguna malversación ni obligación

de retornar el dinero. Se podría criticar, sin duda, su destino,

pero no sería malversación. Dejémonos de tonterías. No se

invita a desconocidos a un prostíbulo, y menos para gastarse la

séptima parte del sueldo en otros seis individuos desconocidos

en una noche del invierno ruso.

También nos quedaremos, Sr. Conseller, sin saber a qué

corresponde la factura de gastos de habitación que pagaron en

el hotel Kempinsky. Sabemos que entre la documentación que

nos entregó faltaba la primera hoja; me dice que esa primera

hoja no se entrega porque otras veces, en otros gobiernos

anteriores, tampoco estaba esta hoja, no estaba o ha

desaparecido. Y no me diga no que no está la hoja, que ésta es

la excusa suficiente y bastante, porque si no está es porque se

ha hecho desaparecer. En el hotel se la dieron; puede, en

cualquier caso, llamar al hotel, pedirla y dárnosla sin ningún

problema, pero no se hará.

Lleguemos al Rasputín. Los siete que fueron al Rasputín -

por cierto, no me dijo si la primera noche fueron al Night Fly.

Sigamos con el Rasputín. Los siete que fueron al Rasputín

estaban como locos por ir allí. Estando en un hotel de primera

categoría como el Kempinsky no hay nadie que por la noche se

le ocurra salir si no se le ofrece algo especialmente atractivo

para su gusto. Como decía el conseller en la Comisión de

Turismo, dadas las condiciones meteorológicas de nieve, lluvia

fuerte e intensa y frío propio de febrero que les obligaron a

quedarse en el hotel la tarde del 24, no se sale por Moscú a la

medianoche de febrero a más de 20 bajo cero si no se tiene

claro dónde se va y si no se tienen muchas ganas de ir donde se

va, se ha de tener claro antes de salir, si no, no sale uno del

Kempinsky. La pregunta se hizo y quedó en el aire: ¿quiénes

fueron las otras seis personas a las que se pagaron con fondos

públicos los gastos del prostíbulo?, ¿qué miembros de la

expedición estuvieron en el Rasputín? Es la pregunta que todos

nos hacemos y que tenemos perfecto derecho a hacerla, incluso

en opinión del Sr. Michavila. Sabemos por propia confesión

que estuvo el Sr. Alía. 

¿Es aceptable o no ir a prostíbulos? ¿Nos hemos de abstener

de calificar la asistencia a prostíbulos con dinero público por

pertenecer a la vida privada? Yo utilizaré la doctrina propia del
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Partido Popular en estas fechas. La vicepresidenta Sra. Estarás

dijo que el Sr. Matas era una persona íntegra y que no iba a

esos sitios. El propio Sr. Matas ha reconocido que es un defecto

ir a esos sitios. El Sr. Flaquer consideró en su comparecencia

que era injurioso decir que él había estado allí y llegó a

amenazar a un diputado con querellarse. Al menos podemos

decir sin ninguna duda que el Sr. Alía estuvo. ¿Quién fue el

responsable del nombramiento del Sr. Alía?, el responsable del

nombramiento de una persona no íntegra, según palabras de la

Sra. Estarás, o con defectos, según palabras del Sr. Matas, o

con una conducta injuriosa, según palabras del Sr. Flaquer. El

que lo nombró, sólo por haberlo nombrado, aunque no hubiera

ido siquiera a Moscú, tendría que dimitir.

Por otra parte mientras quienes fueron no digan claramente

quiénes son los que fueron, quiénes son los que entraron...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diéguez, per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, acabo, Sr. Presidente. Mientras no se nos diga quiénes

son los que fueron, quiénes son los que entraron, muy

posiblemente a sabiendas de que pagaba IBATUR, y con

IBATUR todos los ciudadanos, mientras los cobardes que se

ocultan no salgan por fuerza o voluntad, cada ciudadano tendrá

su opinión al respecto. Usted, Sr. Conseller, ha dicho que no

estuvo allí, aunque no recuerda cómo volvió al hotel. El alcalde

de Calvià, que también estuvo en la zona, como usted

reconoció, no volvió ni con el presidente ni con usted, porque

usted no lo recuerda. Cenaron juntos y volvieron en tres coches

distintos, cada ciudadano de las islas tendrá su opinión al

respecto; habrá quien le crea y quien no le crea. Mi grupo, Sr.

Flaquer, en su libérrima opinión, en su libre decisión de creerle

o no, Sr. Flaquer, le puedo asegurar que no le cree.

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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. Dijous

passat vaig comparèixer voluntàriament a la Comissió de

Turisme per donar explicacions d’aquest viatge que avui ocupa

aquesta interpelAlació del Grup Parlamentari Socialista. Supòs

que no ens posarem mai d’acord ni el Grup Parlamentari

Socialista ni jo amb els resultats d’aquesta comissió i supòs que

tampoc amb els d’aquesta interpelAlació, i ho entenc perquè és

propi de la lluita i de la competència entre aquests dos partits

polítics. Però jo li he de dir, Sr. Diéguez, que he repassat, amb

tota l’atenció del món, com vostè pot comprendre, el Diari de

Sessions de dijous passat, i veurà com hi ha moltes coses de les

quals vostè es demana que sí varen ser degudament respostes.

Quant a la fama o a la imatge dolenta que s’ha generat com

a conseqüència d’aquest aspecte, jo, Sr. Diéguez, no tenc cap

inconvenient a reiterar, també en aquest plenari, les disculpes

que vaig demanar a la pròpia Comissió de Turisme per aquests

fets i per aquests incidents desagradables; ho vaig fer davant els

mitjans de comunicació tan aviat com va sortir aquesta notícia,

ho vaig fer dijous passat a la comissió i ho reiter avui aquí en

aquest plenari i en aquesta institució, i per tant jo no vaig tenir

cap actitud ni desafiant ni reptadora ni res de tot el que vostè

comenta. La meva resposta va ser la d’intentar respondre les

preguntes que vostès varen fer. Després de la meva intervenció,

vostès varen posar en dubte la meva gestió al cap de

l’IBATUR, despeses en els hotels, despeses de representació,

despeses protocolAlàries i jo l’únic que vaig fer, si vostè se’n

recorda, i està escrit en el Diari de Sessions, va ser comparar,

que crec que és un element de judici vàlid i correcte per a

aquestes ocasions, comparar quines despeses protocolAlàries i

de representació feia la Conselleria de Turisme a la legislatura

anterior i quines fa ara; li vaig dir que es triplicaren les

despeses de protocol i de representació durant l’època del

pacte, que allà on jo he gastat 3 milions a l’any 2004, l’anterior

govern se’n gastava quasi o més de 9 milions de pessetes. I que,

per tant, el debat de les despeses protocolAlàries i de

representació era un debat que el podíem tenir, que jo no tenia

cap inconvenient a tenir-lo. I li vaig dir, a més, que viatges com

aquest, acompanyant el Mallorca, n’hi va haver també a la

legislatura anterior, i li vaig explicar que en els dos viatges de

la legislatura anterior, la despesa per persona que va anar a

aquest viatge va ser infinitament superior, doblant en un cas i

triplicant a l’altre les despeses que es varen contreure com a

conseqüència del viatge a Moscou.

Per tant, la meva resposta va ser de contestar el que en

aquell moment es demanava i es plantejava i vaig treure una

factura concreta de l’anterior legislatura, una factura concreta,

perquè me parlaven també dels mecanismes i dels sistemes

d’imputació de despeses a l’administració pública. I vaig dir el

que vaig dir en aquell dia, que no dubtava de res, però que hi

havia una factura que nosaltres crèiem que no tenia perquè estar

dins la documentació comptable de la Conselleria de Turisme,

i hi era. Això és l’únic que jo vaig dir aquell dia; vostès es

varen enfadar, varen pensar que el meu to era desafiant, era

reptador, és possible, en cap cas era la meva intenció.

Me diu que jo vaig dir a la comissió que no record com vaig

tornar; no, miri, està escrit en el Diari de Sessions: el

desplaçament -llegesc literalment el que està recollit de les

meves declaracions- “el desplaçament, jo ho he dit, ens varen

venir a cercar de l’hotel i tornàrem cap a l’hotel amb aquests

cotxes”, ho vaig explicar el dia de la comissió, pàgina 122 del

Diari de Sessions. Aquesta gent ens va venir a cercar en el

moment d’anar a sopar, vàrem anar amb aquests cotxes i,

acabat el sopar, amb aquests mateixos cotxes, ens vàrem tornar

cap a l’hotel i està escrit aquí, jo no vaig dir en cap moment que

no ho record, ens varen venir a cercar i tornàrem cap a l’hotel

amb aquests cotxes. El que vaig dir és que havien passat tres o

quatre mesos i no recordava si anava en el cotxe de davant, en

el de darrera o si vaig partir cinc minuts abans o cinc minuts

després, però ens vàrem anar tots a l’hotel. Això ho vaig dir, i

no es tracta de què no ho recordi, ho vaig dir i està escrit en el

Diari de Sessions. I ho ha repetit dues vegades, com si voler

presumir que jo no record en aquells moments com vaig tornar

a l’hotel; ho record perfectament i ho vaig dir a la comissió i

està reflectit en el Diari de Sessions.
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Les relacions amb l’empresari rus. Mirin, són vostès els que

han intentat escampar determinades insinuacions en relació

amb aquest senyor, que si té interessos immobiliaris, que si té

negocis a Calvià, que si vol fer especulacions urbanístiques,

etcètera. Jo, aquest senyor, me repetesc en el que vaig dir, no

el coneixia quan vaig arribar a Moscou, el vaig conèixer a la

presentació, ens va convidar a sopar, hi vàrem anar, i li puc

assegurar i li puc garantir que durant aquest sopar no es parlar

en cap moment d’aquests interessos immobiliaris. I vostè me

diu: i com ho sap? Doncs sí, efectivament, he intentat, després

de tota la polèmica que s’ha originat i després de les

insinuacions que vostès han escampat, he intentat conèixer

quines són les possibles relacions que pugui tenir aquest senyor

i, efectivament, he confirmat i esbrinat que aquest senyor no té

cap interès immobiliari a les Illes Balears. I per tant, com

sempre, intenten escampar sospites, dubtes i insinuacions que

jo crec que les haurien d’haver retirat una vegada que es pugui

comprovar que aquest senyor no tenia o no té el més mínim

interès immobiliari en aquestes illes. I insistesc, jo no el

coneixia d’abans, li vaig dir que el coneixia el Batle de Calvià,

va venir a la presentació i ens va convidar a sopar.

Les despeses del viatge també les hi vaig explicar i li vaig

donar relació detallada de totes les factures que s’han imputat

a aquest viatge i el cost de cadascuna d’aquestes factures. Vostè

me demana quants doblers se’n va endur el Sr. Alía de la seva

butxaca i quants de l’IBATUR. I jo ho desconec, jo li vaig dir

aquell dia i insistesc que l’important és que quadrin les

factures, l’important és que si el Sr. Alía paga amb la seva

targeta de crèdit personal, durà una factura, anirà a l’IBATUR

i li tornaran aquests doblers i, en canvi, si li avançat doblers,

pagarà amb aquests doblers i quan arribi aquí se n’anirà a

IBATUR, mostrarà les factures i seran doblers que ja no haurà

de tornar. Això és el sistema i arrel d’aquestes preguntes que

vostès me varen fer és quan jo vaig dir allò dels sistemes

d’imputació de despeses de l’anterior legislatura, que eren, com

a mínim, sorprenents, com a mínim sorprenent que s’utilitzàs

la caixa de la Conselleria de Turisme per atendre determinades

despeses particulars o personals, això és l’únic que jo vaig dir

a aquella Comissió de Turisme.

I jo no he vengut ni amb cap carpeta per amenaçar a ningú

de res, l’únic que ha amenaçat avui aquí és vostè, que si

parlarem del futur i d’altres viatges, parli del que vulgui, parli

del que vulgui, tothom tendrà dret de parlar del que vulgui. Per

tant, insistesc que el tema de la imputació de les despeses, el

tema de com ho va tramitar el Sr. Alía és un tema absolutament

transparent i l’important, el rellevant és que els doblers que han

estat imputats a les arques públiques han estat justificats i dues

factures, que insistesc, vostè ho creurà, no ho creurà, intentarà

desprestigiar la versió del Sr. Alía, no ens posarem d’acord; el

Sr. Alía apelAla a un error i a una equivocació i jo l’he de

creure, aquestes dues factures varen ser reintegrades i varen ser

retirades de les despeses oficials del viatge.

Les despeses dels hotels, de l’hotel, dels extres, que no li

vaig explicar de què eren i la pàgina 2; miri, això de la pàgina

2 ja li he explicat que apareix a moltíssimes ocasions a les

despeses de l’IBATUR a les liquidacions, i li vaig que si era un

sistema que s’ha de corregir, doncs per ventura s’ha de

corregir, però que no és ni d’ara ni de fa un mes ni de fa dos,

que s’ha utilitzat també durant l’anterior legislatura. I les

despeses d’aquest viatge i les despeses d’aquests extres de

l’hotel també les hi vaig intentar aclarir a la compareixença a

la comissió; es va dinar dues vegades dins aquest hotel, es

varen fer determinades consumicions, no record quines ni

quines quantitats, a la cafeteria tot el temps que vàrem estar

esperant dins l’hotel amb altes persones de la directiva del

Mallorca o de particulars que havien acompanyat l’expedició

del Mallorca. I li vaig explicar també que cada dia el cap de

premsa de la conselleria havia llogat el centre de premsa

d’aquell hotel, unes dependències amb un fax, amb uns

telèfons, amb Internet, per poder passar les cròniques que es

passen sempre quan hi ha un viatge d’aquestes característiques.

I després li vaig explicar que si vostè volia indicar que s’havia

gastat molt en aquests temes, va ser quan jo li vaig explicar que

de despeses protocolAlàries de representació i d’extres a

determinats hotels, restaurants i bars en podríem parlar una

llarga estona. Però, insistesc, intentam posar en evidència

sobretot que no hi ha res a amagar de les despeses que es varen

contreure a l’hotel.

I després insisteix en la pregunta que també va ser objecte

de la comissió, de si conec o no conec les persones que varen

anar a aquest establiment. Ja li vaig explicar el dia de la

comissió que ho desconec i que per tant no tenc res més a

afegir a això. Conec, com li vaig dir també el dia de la comissió

al Sr. Alía, i sé que aquesta és una pregunta que no me

respondrà. I per tant, una vegada que aquestes despeses es

reintegren a les arques públiques; una vegada que es reconeix

l’error i l’equivocació; es ve a aquest parlament, per segona

vegada, a demanar disculpes damunt aquests fets i damunt

aquests incidents, per a mi aquest és un tema, i això ja és una

qüestió personal de cadascú, aquesta és una qüestió que per a

mi ha deixat de tenir interès.

Moltíssimes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Diéguez, ens

trobam avui aquí per donar opinió damunt una interpelAlació

que vostè ha fet al conseller de Turisme damunt uns fets que fa

més de dos mesos que han ocorregut i que han marcat l’opinió

pública durant setmanes, a nivell de les Illes, a nivell de l’Estat,

desgraciadament, una vegada més s’ha parlat de les nostres illes

fora d’aquí per temes que no són els dignes i honrosos que

correspon. I per què, després de dos o tres mesos, d’uns fets

que jo crec que tenen una claredat sorprenent i que tothom té

clar, és a dir que es varen gastar uns doblers públics en un

consum privat, no molt digne, per cert, de persones de

l’administració, és un fet absolutament reprovable que ningú

crec que pugui dubtar; per què després de dos o tres mesos que

hagi passat això, avui encara estam aquí remenant aquest tema

i estam donant-li voltes a aquest tema?
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Jo crec que això respon a un fet obvi i és que, des del

primer moment, el Govern de la comunitat autònoma, segons

la meva i la nostra modesta opinió, no va tenir l’alçada suficient

per assumir les responsabilitats polítiques que es deriven d’un

fet d’aquestes característiques i per tant donar carpetada amb

valentia, amb promptitud i amb rapidesa a un fet que com més

s’allargava més brutor tirava per enmig. Primer s’ha de dir que

es va esperar que sortís aquest afer a un diari d’aquesta

comunitat autònoma, no va sorgir per pròpia iniciativa dels que

havien participat en aquesta qüestió determinada, per tant

aquesta ja és una primera qüestió que no diu molt a favor de les

persones que han d’assumir una responsabilitat política d’una

cosa, s’espera que t’agafin i si no t’agafen tot va bé i, si

t’agafen després apareix el tema. I s’adopta l’actitud a la qual

ens té molt acostumats el Partit Popular i el Govern d’aquestes

Illes en aquests moments, que és carregar el mort a una persona

de segon ordre, no assumir directament la responsabilitat la

persona política realment responsable d’aquesta qüestió; d’una

responsabilitat que a més no se lleva ni s’elimina, vaig explicar

l’altre dia a la comissió, quan va comparèixer, dos casos

concrets, n’hi ha molts dins la vida judicial habitual, de

persones que a un moment determinat han comès un delicte de

sostreure doblers d’un lloc concret, concretament un treballador

d’una empresa determinada o un funcionari d’un ajuntament

d’aquesta illa, dels doblers que recaptava a les fires, etcètera,

que després parla amb el responsable, se’l convenç, ell es

penedeix, torna els doblers i quan arriba el dia del judici, més

o menys tothom diu això ja està arreglat perquè ja està assumit

i estan els doblers tornats i el jutge diu: no senyor, això no és

així, aquí hi ha un delicte, aquí hi ha uns fets que tenen una

responsabilitat i per tant no té res a veure una cosa amb l’altra;

aquí no ens confessam i tot arreglat, sinó que aquí s’han

d’assumir responsabilitats.

I com que això és així per a qualsevol persona d’aquest

ciutadà normal, ha de ser igual, al nostre mode d’entendre, per

al Govern de la comunitat autònoma. Per tant, el fet que

d’entrada es guardassin els tiquets -que és una qüestió que jo no

he pogut entendre mai, tots els que som aquí hem fet viatges a

càrrec d’organitzacions socials, de partits polítics, d’entitats i

quan tu has anat després de dinar al cine o no sé on, a una

banda, i hi han anat cinc cadascú s’ha quedat la seva entrada

del cine dins la butxaca, no ha donat l’entrada del cine al

responsable de dur el control econòmic del viatge, perquè

només es guarden si es pensen cobrar, sinó per què es guarden

els tiquets quan tothom ..., això és elemental, però en fi, ja sé

que és elemental i que el Sr. Flaquer me va dir que no era tan

elemental, i així duim discutint tres mesos. Crec que està

claríssim, crec que tothom en el seu fòrum intern en aquest

moment pensa que és així, que és una ficada de pota

imperdonable, que és increïble que després això surti de la

forma que hagi sortit i jo crec que no és de rebut que això es

pretengui resoldre amb la dimissió del Sr. Alía i sense

assumpcions polítiques. Per això hi ha un cost polític molt més

alt que si l’assumpció política s’hagués agafat des del primer

moment, l’hagués assumit el conseller, no vaig més amunt,

l’hagués assumit el conseller, ara no estaríem -sí perquè la

delegació...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Rosselló, per favor.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

... estava presidida pel president d’aquesta comunitat

autònoma- i tot el que s’ha parlat a tota Espanya és d’una

comissió presidida pel president de la comunitat autònoma, la

qual cosa no és fer cap favor ni al president de la comunitat

autònoma ni a la comunitat autònoma en general. Per tant, com

a mínim no riguin d’aquest tema que és de prou serietat, i tots

ho saben i vostès ho saben tant com jo, tothom ho sap, una altra

cosa és que se li cerqui la solució política que qualsevol li

vulgui cercar; però que parlam d’un tema d’una responsabilitat

política i d’una gravetat seriosa no crec que valgui la pena

dedicar molt de temps i menys gastar el temps, que ja me pas.

Per tant, no s’han assumit les responsabilitats polítiques en

el seu moment, s’haurien d’haver assumit i ara no estaríem

aquí, no s’han assumit i seguirem aquí tot el temps que faci

falta.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors

diputats. Crec que en tota aquesta desgraciada qüestió hi ha tres

grans elements que planegen i que un poc han servit de

justificació al Partit Popular. Primer, hem d’aclarir si està

justificada aquesta polèmica, que fins i tot mereix un debat en

el Ple del Parlament de les Illes Balears, per una qüestió

insignificant econòmicament, diuen; segon, si això forma part,

aquest afer forma part de la vida privada de les persones, i

l’hem de respectar; i tercer, si s’han assumit totes les

responsabilitats polítiques amb la dimissió del Sr. Alía.

Respecte de la primera, tot i que pot ser insignificant la

despesa econòmica, insignificant relativament, per a un

pensionista que cobra la pensió mínima és el sou de tot el seu

mes, però jo torn a afirmar que mai cap qüestió havia provocat

tanta repercussió mediàtica i popular ni a nivell de les Illes

Balears ni a nivell de tota Europa. Per tant, això ha estat un

escàndol en el carrer i ha estat un escàndol en els mitjans de

comunicació a nivell internacional, a tota Europa pràcticament.

El Govern de les Illes Balears ha fet el ridícul; els ciutadans de

les Illes Balears ens hem empegueït d’aquesta actuació del

nostre govern i, de passada, s’han escampat, una vegada més,

els dubtes, el desprestigi sobre la professió política, que hauria

de ser una de les professions més dignes, i tots en som víctimes.

Llavors, no és només l’entrada a un local de prostitució.

Podríem admetre la teoria que els recomanaren aquest club, que

segurament, no sé la vida nocturna de Moscou el mes de febrer

què deu ser; si això fos així i haguessin anat acompanyats per

ciutadans russos, que els varen dur allà equivocadament,

haurien begut la consumició i se n’haurien tornat. Però és que

allà dins no només entraren; ens podem imaginar l’escena:

españoles, ah, Rioja, el més car, clar, les dones deuen anar a

comissió i comanen les consumicions més cares, i com que no
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pagaven ells, xampany i bé, i així va anar. Per tant, l’esceneta

pot ser de vodevil si no tengués les conseqüències polítiques

que ha tengut. Per tant, no és una qüestió a minimitzar, sinó que

voluntàriament varen anar allà i no sabem què feren més allà

dins.

Segon, entre això a formar part del que és la vida privada de

les set persones que hi anaren? Rotundament no. Primer, era un

viatge oficial del Govern de les Illes Balears i estam disposat

a admetre que en acabar els actes oficials es pot donar llibertat

a l’expedició, polítics i funcionaris per fer el que vulguin,

admetem-ho, però des del moment que aquesta despesa es

carrega a les arques públiques, es carrega a l’administració,

passa també a formar part de l’oficialitat. És a dir que admetent

que a hores de recreo poden fer el que vulguin a Rússia, des del

moment que ho imputen a l’administració passa a formar part

de la visita oficial i per tant n’han de donar comptes. I per tant,

aquí s’acaba la privacitat i per tant els diputats no només estan

legitimats, sinó que tenim l’obligació de demanar el nom de les

set persones que, amb doblers públics, entraren al Rasputín i

convidaren a beure les senyores del Rasputín. I és així de

contundent la qüestió.

Tercera: s’han assumit totes les responsabilitats polítiques?

Mirin, jo, Sr. Flaquer també, no me puc dirigir al Sr. Flaquer,

Sr. Diéguez, vaig assistir a les explicacions del Sr. Flaquer i va

quedar claríssim que no tenia resposta per al fonamental. Sosté

el conseller de Turisme que del restaurant se’n va anar

directament a l’hotel; el president del Govern sosté que, acabat

el sopar, també va anar a l’hotel, però el president del Govern

s’ha trobat amb una coartada, que és que directius del Reial

Club Esportiu Mallorca el varen veure i varen estar devers

mitja hora amb ells prenent una còpia i fent tertúlia. Ningú no

va veure el conseller de Turisme. El mateix president del

Govern no ha dit que el conseller de Turisme hi fos, i el mateix

president del Govern avui no és en aquest debat tan important

per a la vida política del Sr. Flaquer, l’ha deixat tot sol en

aquesta qüestió. Si hagués anat amb el president del Govern a

l’hotel, i al president del Govern el varen veure...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

...seria molt fàcil per al president del Govern dir: “El

conseller de Turisme va venir amb mi, amb el mateix cotxe”,

que seria el més normal, que si un grup se’n va a una excursió

nocturna i un grup se’n va a l’hotel se’n vagin amb el mateix

cotxe o amb dos, però és que no va saber ni explicar amb quin

cotxe havia anat, ni si havia anat en taxi; avui ho ha dit, “vàrem

anar amb els mateixos cotxes”, i l’altre dia a la pregunta de

com va anar, amb quin cotxe hi va anar diu: “jo no m’en

record, fa tant de temps...”. Això també està escrit.

He de dir, per tant, que aquí hi ha el fonamental. Aquí hi ha

la paraula del conseller de Turisme que ens demana que el

creguem, i davant aquest dubte només el pot exculpar fer

públics els noms de les sis persones que acompanyaren el Sr.

Alía. Si no es fan públics els noms...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, per favor, si és tan amable...

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, sí, ja he acabat, Sr. President. Si no es fan públics els

noms de les set persones que entraren al local Rasputín el Sr.

Flaquer també hi està implicat, i si el Sr. Flaquer hi està

implicat és el màxim responsable polític d’aquesta qüestió i

està obligat a presentar la dimissió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat

Sr. Antoni Marí.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President. Bé, per manifestar la postura del

Grup Popular i, com no pot ser d’una altra manera, ja avançam

al conseller el nostre total suport a les actuacions que es varen

fer a Moscou a les dates que avui s’ha parlat, i crec que s’ha de

fer en dues vessants. Una és felicitar-lo per totes les actuacions

que es varen tenir, de promoció de turisme, i que acompanyant

una delegació del Mallorca, com ell ha dit aquí i com s’havia

fet altres vegades, idò es va fer una promoció d’aquestes illes

que indubtablement va tenir la seva repercussió positiva i l’ha

tenguda també en la repercussió que s’ha fet amb l’assistència

de turisme rus a les nostres illes, que ha augmentat d’una

manera considerable, de l’ordre del 50% aquest any a les

nostres Illes Balears. Per aquest costat, idò, la nostra felicitació

per la seva actuació.

En allò que respecta al que s’ha parlat aquí i que tant

d’interès té l’oposició, idò volem dar-li tot el nostre suport,

creure exactament totes aquelles coses que ha dit. Creim

sincerament que només és buscar i fer passar un viacrucis d’una

manera intencionada al conseller aquí perquè demostri aquí

totes les seves culpes, quan des del Grup Popular estam

clarament convençuts que l’actuació que es va tenir per part del

Govern va ser totalment positiva. 

Vull dir que com es va dir a la compareixença i com s’ha dit

avui aquí també, acceptar i que es van demanar les disculpes

per part del conseller i creim que amb això queda assumida la

seva possible culpa i la seva possible responsabilitat, de la qual

se’ls vol fer càrrec per part de l’oposició. Creim sincerament

que si per part de l’empleat o el funcionari de l’IBATUR es va

presentar la renúncia al càrrec o la dimissió del càrrec i, a més,

es varen reembossar les quantitat que s’havien utilitzat, creim

que amb això i les disculpes del conseller queda més que

saldada aquesta qüestió. 

Creim indubtablement també, i jo voldria fer una menció

especial aquí d’un fet. En aquesta mateixa tribuna jo un

moment vaig fer una utilització d’una dita eivissenca i varen

sortir d’una manera enfadadíssima les dones de l’esquerra

d’aquesta sala, i vaig retirar la paraula, i avui també s’imputen

a unes persones, i dic imputar a unes persones, d’uns locals,
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com si totes aquestes persones exercissin una professió

determinada i ningú no ha aixecat aquí la veu en defensa de les

dones ni molt menys. Creim indubtablement que això, dades les

explicacions del conseller, ha perdut ja, com s’ha dit aquí, tot

l’interès, i sàpiguen el conseller i el Govern que per part del

Grup Popular tenen tot el nostre suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Té la paraula per cinc minuts el Sr.

Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Flaquer, estamos de acuerdo

todos, por lo visto, en que estos sucesos han proporcionado una

mala imagen a las Islas Baleares; éste es el mínimo común

denominador en el que todas las intervenciones que ha habido

en esta cámara, incluida la suya, coinciden. A partir de esto, y

sin entrar en ninguna disquisición más, aunque su relación con

los hechos sea simplemente la mala suerte, porque haya pasado

sin ninguna intervención por acción ni omisión de ningún tipo

lo que llegó a pasar, incluso en esas circunstancias ¿cree que a

partir de ese momento, con lo que han supuesto para la mala

imagen, para la imagen de las Islas Baleares estos sucesos, cree

que resulta adecuado que continúe representando usted la

promoción turística de las Islas Baleares? Si estamos todos de

acuerdo en que se ha producido esta mala imagen y que en

cierto modo viene refleja en su..., no digo actuación, quiero ser

lo más indulgente posible, sino en su presencia como conseller,

creo que tendría que tomar una decisión al respecto.

Hay algunas cosas de su intervención que creo que no voy

a entrar en ellas, porque no tienen mucho interés. Ha vuelto a

decir que se triplicaron los gastos de representación en la época

del otro gobierno; probablemente fue que se triplicó el trabajo,

porque, claro, cuando se triplica el trabajo se triplican los

gastos. Sé que de todas maneras...

(Remor de veus)

Sé que de todas maneras usted puede venir a decir: “pues

aquí tengo esta factura” de no sé qué, no sé qué cuantos, pero

en fin, ése es un debate en el que usted no ha entrado; yo no

voy a entrar tampoco, ya que no hace ninguna falta. Mejor, ¿es

que tiene alguna noticia la Sra. Consellera?, estábamos

buscando.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Diéguez, continuï, si és tan amable, i tothom

guardi silenci. Té la paraula el Sr. Diéguez. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No tengo problema en hablar con nadie.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, continuï, si és tan amable.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sobre que no fue retador, Sr. Conseller, le agradezco su

tono hoy, se lo agradezco. Yo leo, página 122, línea 7 de la

derecha, de la columna de la derecha, palabras suyas: “Els faig

un repte”, “les hago un reto”. El que hace un reto retaba, es

decir, está...

(Remor de veus)

Está clarísimo. Me alegra, e insisto, el cambio de tono.

Sobre lo que nos ha dicho acerca del Sr. Kozhevnikov...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, per favor, guardi silenci, si és tan amable. Sr.

Huguet, per favor... Sr. Diéguez, vostè està en ús de la paraula

i digui el que troba que ha de dir.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sobre lo que dijo del Sr.

Kozhevnikov, que se ha informado; efectivamente, se ha

informado mucho, esto es a lo que yo le he hecho referencia,

porque en el mundo del derecho hacer una afirmación negativa,

probar una cosa negativa, se dice que es una prueba diabólica

porque nadie puede probar algo que no está, lo que está es fácil

de probar, pero lo que no está, pedirle a alguien que pruebe que

uno no tiene intereses, esto es lo que llamamos comúnmente

prueba diabólica. Entonces eso, quien pueda hacer una

afirmación con ese alcance y con esa intensidad es la propia

persona interesada, el Sr. Kozhevnikov. Le quería preguntar:

¿se ha puesto usted en contacto con el Sr. Kozhevnikov a raíz

de todo esto para que le haga esta afirmación?, porque es la

única persona que puede hacer esta afirmación con esa

rotundidad.

Sobre el dinero nos ha vuelto a decir que lo importante -

sobre el dinero que se llevó al desplazamiento o no se llevó-

que lo importante es que cuadren las facturas, que es un tema

transparente, pero realmente nos quedará sin resolver, puesto

que nos faltan algunos datos. Tenemos opiniones diversas.

¿Dónde está el recibo del dinero que se llevó el Sr. Alía en el

viaje, si se llevó?, y si se llevó dinero sin recibo pues que se

nos diga.

Hemos preguntado también para qué se guardaron las

facturas si no se pensaban cobrar. Esta es una pregunta que

naturalmente se la tenemos que hacer a usted porque no se la

podemos hacer a nadie más, y consideramos que debía haberse

informado para podernos decir con qué finalidad se guardaron

esas facturas. Sobre la página 1 de la factura del hotel

Kempinsky, sea o no la costumbre, en el presente caso y habida

cuenta de las circunstancias sería conveniente, y además si

como usted dice no tiene ningún problema, sería conveniente

que nos ha hiciera llegar vía su reclamación o vía..., sacarla de

donde esté, y zanjar el tema. Por eso le pido si nos la va a hacer

llegar cuando sea, si usted la va a reclamar y nos la va a hacer

llegar, si no hay ningún problema al respecto.
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Sobre la vuelta de la cena del 25 hasta el hotel realmente

tengo que insistir en que nos sorprende que toda la gente que

fue o la gente que dice que fueron juntos a esa cena, como ya

le ha puesto de relieve otro diputado, ninguno recuerde que

volvieran juntos o que por lo menos nadie lo haya manifestado

así, pese a ocasiones que han tenido. Nos quedará pendiente

también saber quiénes fueron los que estuvieron en aquel lugar

con el dinero de los ciudadanos. Esa duda la resolverán los

ciudadanos cada uno como pueda y será responsabilidad de

quien no la aclara que a alguien se le impute de forma

equivocada por la opinión pública su presencia allí.

También quiero decir, Sr. Conseller, que será felicitado por

otros grupos y que se debía..., alguien incluso ha dicho que se

debía defender a las mujeres de este sitio. El modo como usted

defiende a las mujeres en este lugar es no yendo, no yendo

simplemente.

Mire, Sr. Conseller, acabo con esto porque se me acaba el

tiempo. Se le confió la imagen de las Islas Baleares y esa

imagen ha resultado perjudicada. Su principal cometido ha

resultado frustrado. No entremos ya en detalles, el principal

cometido político que tenía ha resultado frustrado; eso acarrea

una responsabilidad. Por los intereses de los ciudadanos de

Baleares tendría que tomar la decisión de dimitir, y si no lo

hace por esos intereses, se lo he dicho antes, hágalo por los

intereses de su partido. Mire, incluso en el mejor de los casos

para usted, aceptando que no fuera al Rasputín, usted es el

responsable político del desastre que esto ha supuesto para el

Govern y para su partido, y muy especialmente también para su

presidente el Sr. Matas, porque en el resto de España cuando se

habla del caso Rasputín no se habla de usted, Sr. Flaquer, se

habla del Sr. Matas. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar hasta que

el presidente, hasta que el presidente de este gobierno pueda

salir por España...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diéguez, per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...sin que se le conozca por el caso Rasputín? Las críticas

que se le han hecho han sido constantes, y ya le digo que son

críticas que cada uno podrá estimar que son más justas y otros

que son menos injustas, pero es una realidad objetiva. Lo que

no es justo ni para los ciudadanos, ni para el Gobierno, ni para

su presidente es, Sr. Conseller, que usted continúe como

conseller, porque va a ser una losa atada al pie de este gobierno

durante todo lo que resta de legislatura. Por eso le pido, Sr.

Conseller, que nos deje pasar página sobre este asunto.

Nada más. Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Flaquer.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bé, s’ha

insistit una vegada més en la tornada del sopar cap a l’hotel. Jo

he llegit al Diari de Sessions el que vaig i jo crec que ja és

insistir una vegada més en el mateix. Si tota la línia argumental

se centra en si unes persones varen veure entrar o no varen

veure entrar a un hotel a les 11 i busques del vespre, un hotel

grandiós, amb cafeteries, amb restaurants a la planta baixa, amb

una cafeteria, a més, situada, si ho record bé, amagada del hall,

prenent una copa el president..., vull dir que si tota la línia

argumental se centra en aquest punt jo crec, senyores i senyors,

que està més que contestat tot, si tota la línia argumental se

centra en aquest punt. 

Jo els dic el que va passar: uns senyors ens varen convidar

a sopar, vàrem anar amb els seus cotxes a sopar i amb aquests

mateixos cotxes vàrem tornar a l’hotel, tots, a més; és que jo

crec recordar fins i tot que tots vàrem tornar, que després

qualcú se’n va anar a un altre lloc. Ni ho sé ni m’importa;

m’importa des del moment en què s’imputen indegudament

unes despeses en el moment en què afortunadament això surt a

la llum pública, i si no, Sr. Rosselló, esper que hagués sortit pel

sistema de fiscalització posterior de les empreses públiques a

través de les auditories. Es varen reintegrar les quantitats i a

partir d’aquí vostès tendran una opinió i jo en tenc una altra; a

partir d’aquí forma part de la vida privada d’aquestes persones

i ni ho sé ni m’importa, i això és l’únic que he estat dient tant

a la comissió com aquí.

Sr. Diéguez, si compt o no compt amb la confiança del

president... No ho sé, això no és una qüestió que li pugui

respondre jo. Ho hauran de demostrar amb els fets el president

i aquest grup parlamentari i el meu partit. Jo continuu fent feina

amb tota la normalitat i amb tota la tranquilAlitat, que és el que

realment m’importa, més enllà d’aquest plenari d’avui i de la

comissió de dijous, que és intentar recuperar la imatge turística

de les nostres illes, i la imatge turística de les nostres illes haurà

sortit a determinats mitjans de comunicació, haurà patit un

poquet en relació a aquest tema. He demanat disculpes però,

que jo sàpiga, a Espanya, llevat del Sr. Perales, que, que jo

sàpiga, no pertany al Partit Popular, ningú no n’ha tornat parlar

públicament, l’únic senyor a Espanya que n’ha tornat parlar

durant la darrera setmana va ser el Sr. Perales, secretari

executiu del Partit Socialista Obrer Espanyol que continua

parlant d’aquest tema, i jo els convid a no parlar-ne més. Si tant

de mal fa a la imatge d’aquestes illes no en parlem més. Què

més volen que vengui aquí, a tornar a demanar disculpes?,

tornaré venir, ja no puc fer res més. Hi ha una persona que feia

feina amb jo que va cometre una equivocació, que la va

assumir, que va reintegrar aquestes quantitats i més enllà d’això

no podem fer res més.

Vostè em diu que les despeses protocolAlàries i de

representació es varen triplicar perquè feien més feina. Mirin,

jo no vull entrar en aquest debat, no hi vull entrar, però només

els vull dir una cosa: quan em referia a les despeses de protocol

i de representació no em referia a l’IBATUR, eh?, no em

referia a la promoció i als actes promocionals, em referia a la

Conselleria de Turisme, em referia al capítol 2 de la mateixa

conselleria. Els actes promocionals de l’IBATUR van per un
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altre costat. Jo estic dient que l’any 2002, per posar un

exemple, la Conselleria de Turisme aquí, aquí, va gastar 9

milions de pessetes, en dinars, en sopars, en restaurants, no ho

sé, en el que sigui, en altres partides de diversa justificació, que

és l’epígraf que em pareix que té en els pressuposts, i que

enguany, el 2004, jo duc gastats 3 milions, és a dir, per a cada

pesseta que jo gast vostès en gastaven tres, però no en

promoció, eh?, no en promoció, dic a la Conselleria de

Turisme. L’IBATUR va a part i va per una conducte.

Vostè diu que jo vaig ser reptador a la comissió, i com que

vostè no ho ha volgut fer jo sí que acabaré de llegir això, i

encara esper qualque contestació a això. Jo vaig dir: “Els faig

un repte. Si vostès em demostren que en aquest sopar es va

poder parlar...”, això és el repte que jo els vaig fer.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Flaquer, un segon, si és tan amable. Sr. Diéguez, vostè

ha dit el que ha volgut dir. Vostè estava en ús de la paraula i ha

dit el que ha volgut dir. Per tant, si no ho ha llegit tot és perquè

no ha volgut. Sr. Flaquer, continuï.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, president. Jo vull contestar en el sentit que ha

semblat que jo havia estat insultant, desafiant i reptador. Jo

vaig dir: “Els faig un repte. Si vostès em demostren que en

aquest sopar es va poder parlar de coses lligades amb interessos

immobiliaris i amb especulacions urbanístiques d’aquest senyor

relacionades amb Mallorca, jo em compromet a assumir les

meves responsabilitats polítiques”, i ho mantenc i ho reiter

aquí. Ara bé, “això no és gratis”, vaig dir; “si vostès no

demostren o si es demostra que aquest senyor no té cap interès

immobiliari, no té cap especulació urbanística aquí a les Illes

Balears, qui haurà d’assumir les seves responsabilitats són

vostès”. Això és l’únic que vaig dir; això és desafiant?, això és

insultant? No, això és senzillament intentar posar les coses en

el seu lloc, i que si vostès durant una sèrie de dies varen estar

escampant aquestes insinuacions i aquestes sospites sobre

aquest senyor, demostrin-les, i si no les poden demostrar

almenys, si no volen assumir responsabilitats polítiques, tantes

que me’n demanen a mi, almenys, si no les volen assumir,

almenys demanin disculpes, almenys demanin disculpes, que és

el mínim que podrien fer.

(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

Ja no els deman disculpes per tot el calvari i el linxament

que hagin pogut fer durant aquests dos mesos de determinades

persones, però almanco aquesta qüestió, aquesta qüestió en

particular, almanco aquesta qüestió en particular d’aquest

senyor sí que haurien de tenir la gallardia de disculpar-se.

Com he sabut allò del senyor rus? Idò he intentat esbrinar,

he intentat posar-me en contacte amb persones que sí coneixen

aquest senyor, no he parlat amb ell directament, puc assegurar

que jo amb aquest senyor no hi he tornat a parlar des del dia

d’aquest sopar, i m’han informat que aquest senyor té un

apartament a Illetes, on ve a jugar a golf quan fa bon temps i

quan pot perquè li agrada.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Flaquer, vagi acabant, per favor.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Sí, d’acord. Per què es va guardar el Sr. Alía les factures?

Idò jo no ho sé, jo ho desconec. Insistesc que he de creure la

seva versió de l’equivocació i, mirin, jo els demanaria que si

realment creuen que ha patit la imatge d’aquest destí igual que

jo ho crec, i he demanat disculpes, i he intentat disculpar-me en

aquesta cosa, si vostès ho creuen realment i sincerament jo crec

que allò que haurien de fer és no parlar-ne pus, perquè no

només fa mal qui hi va i qui fa això i produeix els problemes o

els fets que s’han produït, sinó també qui continua escampant

i removent aquest ventilador d’aquest afer i d’aquests fets. Per

tant jo no tenc cap interès en aquest sentit. El meu interès, i els

puc assegurar que és el que perseguesc des de fa una sèrie de

mesos, és poder estar aquí damunt i parlar de coses que

realment afecten el turisme d’aquestes illes i no d’incidents

desagradables, això sí, com el que m’ha tocat viure durant

aquests darrers mesos. 

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 2331/04,

presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a creació d'una comissió no permanent

sobre accidents de trànsit.

EL SR. PRESIDENT:

Tot seguit passam al tercer punt de l’ordre del dia, que

correspon al debat i a la votació de la proposició no de llei

RGE núm. 2331/04, presentada pel Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds, relativa a creació d’una comissió

no permanent sobre accidents de trànsit. Té la paraula pel grup

l’Hble. Diputada Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,

la proposició no de llei que presentam avui el Grup d’Esquerra

Unida i Els Verds és molt clara: demanam que el Parlament de

les Illes Balears acordi la creació d’una comissió no permanent

d’estudi sobre les causes i les mesures a prendre davant l’alta

sinistralitat a les nostres carreteres de les Illes Balears; que

reprengui i que actualitzi el treball que es va dur a terme per la

comissió no permanent per estudiar aquest tema que va tenir

lloc entre el març del 97 i el febrer del 98. 

Convé recordar que el passat mes de març el nostre grup va

presentar a la Mesa del Parlament la solAlicitud de la creació

d’una comissió no permanent d’estudi sobre les causes i

mesures a prendre davant aquest nivell tan elevat de sinistralitat

a les carreteres i a les vies urbanes de les Illes Balears. En un

tema tan important com aquest el Parlament també s’ha

d’implicar i, a més, suposaria reprendre, com he dit ja abans, i

actualitzar el treball realitzat per una comissió no permanent
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constituïda en aquesta cambra quan governava el Partit Popular

i que va ser entre el març del 97 i el febrer del 98.

La Mesa del Parlament va acordar no crear aquesta

comissió en sessió de dia 21 d’abril. Davant aquesta negativa,

difícil d’entendre, per altra banda, el grup presenta aquesta

proposició no de llei perquè sigui el plenari d’aquesta cambra

que es pronunciï sobre la creació d’aquesta comissió. Això

suposaria l’anàlisi rigorosa i ampla, sense utilitzacions

partidistes ni protagonismes polítics, d’un problema social de

primera magnitud i que requereix de propostes de solucions

clares. Estam parlant de la vida de les persones i d’evitar aquest

elevat cost humà. Els grups parlamentaris, tots, ens hauríem

d’implicar en això perquè tots estam, a més, preocupats.

Per què aquesta comissió d’anàlisis i propostes? En primer

lloc perquè, com he dit abans, és un tema que ens preocupa a

tots. La inseguretat vial a les Illes Balears arriba a una

paràmetres molt preocupants i pareix que no hi ha prou

consciència de la gravetat de la situació. Les taxes de mortalitat

per accidents a Balears, fins i tot comptant els turistes com a

població equivalent, són molt elevades per a un territori insular

europeu. Tot i que són dades no gens agradables per a segons

qui -de fet veim com s’ha buidat aquesta cambra-, s’han de

repassar per entendre la magnitud, precisament, de la tragèdia.

Mentre a Anglaterra hi ha 64 morts per 1 milió d’habitants, la

mitjana europea 100 morts per 1 milió d’habitants, resulta que

a Espanya 143 morts per 1 milió d’habitants, a les Illes

Canàries 99 morts per 1 milió d’habitants, i a les Illes Balears

159 morts per 1 milió d’habitants. La taxa balear de mortalitat

per automòbil és un 60% superior a les Canàries i, com veim,

la més elevada gairebé de tota Europa.

Aquest, torn dir, és un dels problemes socials principals de

les Illes Balears. Si els índexs de sinistralitat actuals es

mantenen, de cada 80 habitants de les Illes un morirà o

morirem en accident de trànsit i altres quedarem o quedaran

greument ferits. Aquest sí que resulta un tema dramàtic per a la

població.

Els accidents de trànsit és un dels problemes més greus de

salut pública a l’Estat espanyol, amb un cost social que supera

el 2,5 bilions de pessetes anuals, dit pel Sr. Luís Montoro,

anterior director de l’Institut de Trànsit i Seguretat Vial de la

Universitat de València. Actualment a la comunitat autònoma

de les Illes Balears som, desgraciadament, la comunitat líder a

tota Espanya en accidents i mortalitat per habitants. Un total de

69 persones han mort a la xarxa viària des de l’1 de gener, 14

persones més que en el mateix període del 2003. Si es compten

les morts en els nuclis urbans augmenta a 78 persones. Des del

1991 un total de 1.718 persones han mort en accident de trànsit.

El grup amb major risc és la franja d’edat entre 18 i 24 anys,

segons un estudi elaborat pel RACC el 2003. 

Així les dades, els grups parlamentaris, tots, com deim, ens

hem d’involucrar en cercar aquelles propostes per evitar

aquesta situació. La preocupació social i institucional no és

nova a les Illes Balears. Les dades d’augment constant durant

la dècada dels noranta va fer que en el 97 es constituís aquesta

comissió que ja he esmentat abans. L’informe, precisament,

d’aquesta comissió, publicat pel Parlament el febrer del 98,

sintonitzava amb les tendències més avançades en l’àmbit

internacional quant a les propostes formulades per aconseguir

la reducció d’accidents, però pareix que només va ser una

comissió perquè s’ha fet ben poca cosa com a resultat d’aquesta

comissió.

En segon lloc és necessari reprendre les conclusions

d’aquesta comissió i continuar-la per esbrinar encara més com

cercar les solucions pertinents. El debat sobre mobilitat, sobre

transport, és un tema molt important a nivell econòmic, a nivell

social i a nivell ambiental. Les causes profundes de la

inseguretat vial a Balears no resulten ser l’excessiva

motorització, el nombre del cotxes, a la qual s’atribueix, ni la

insuficient inversió en carreteres. Les vertaderes causes són, al

nostre parer, degudes a la manca de transport públic; la

mobilitat a Balears és perillosa, l’autobús divideix per 7 el risc

de mort per l’automòbil, i el tren el divideix per 20, però a

Mallorca menys del 5% dels quilòmetres es recorren en autobús

o en tren; no parlem de la resta d’illes que no tenen ni tren.

L’exposició, per tant, de l’automòbil afecta una major part de

la població que a altres llocs.

En segon lloc la política de grans infraestructures,

autopistes i autovies, ha agreujat la situació. El trànsit illenc és

molt variat i amb components residencials, turístics i

multimodals, i la seva confluència en una mateixa via és

generadora de riscos que es multipliquen exponencialment amb

l’increment de la velocitat. Però l’increment de la velocitat ha

estat precisament un criteri dominant en el disseny de la xarxa

viària de Balears. La memòria del Pla de carreteres justifica el

pla calculant els estalvis de temps com un element clau. Això

ha estat un tema fonamental en el disseny de les infraestructures

que patim en aquestes illes: augmentar la velocitat i, per tant,

augmentar el risc d’accidents.

En tercer lloc, amb una situació generalitzada de risc a la

xarxa viària, els punts negres són constants i apareixen a llocs

troncals en els quals s’acumula el trànsit; per posar un exemple

Portopí o Sant Antoni a Eivissa. 

Cada vegada que s’ha intentat prioritzar la seguretat sobre

la velocitat s’ha evidenciat la gran desinformació sobre la

seguretat vial, i precisament aquesta desinformació l’han

utilitzada actualment els que governen per justificar, com dic,

qualsevol situació o qualsevol intent de millora que respectàs

en primer lloc el tema de la seguretat. Per tant creim que hi ha

d’haver un debat important sobre aquest tema, no hi ha d’haver

qui ataca i qui contraataca, sinó que hi ha d’haver debat seriós

amb la participació del màxim de tècnics i de coneguts del

sistema.

Per altra banda i des de tots els estaments, la Direcció

General de Trànsit, director de l’institut de MAPFRE, etc.,

s’emfasitza que la causa més important d’accidents, i sobretot

de morts, és l’excés de velocitat. Un 30% dels casos

d’accidents mortals són per velocitat inadequada; en segon lloc

per les distraccions dels conductors, així com la ingestió

d’alcohol i drogues i les infraccions del Codi de circulació. Per

tant està clar que davant aquest tema ens hem de posar, si no

d’acord, com a mínim n’hem de parlar reposadament i

seriosament, perquè el que no pot ser és que el Govern

justifiqui de forma reiterada i durant tota aquesta legislatura

que a les autopistes i autovies es pot augmentar la velocitat i
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per tant també la millora de la seguretat vial, quan totes les

opinions, no opinions, sinó tots els tècnics que parlen sobre

aquest tema diuen el contrari.

En tercer lloc i per acabar, aquesta comissió és necessària

per posar seny en el debat de la mobilitat, del transport i de les

infraestructures a les Illes. Un dels arguments, com he dit, més

utilitzats en el Pla d’autopistes, en el conveni de carreteres, és

millorar la seguretat. Fins ara el cap provincial, Sr. Corominas

en el seu moment i posteriorment el Sr. Ruiz de Peralta, i tot el

Govern del PP, especialment la consellera i el president mateix,

Sr. Jaume Matas, han defensat la construcció de noves

autopistes com a solució més idònia per reforçar la seguretat.

Això entra en la contracció, com he dit, amb recomanacions de

la comissió no permanent del Parlament de l’any 97, amb

majoria del Partit Popular, i amb totes les recomanacions

actuals a nivell europeu i mundial, fins i tot amb les mateixes

declaracions del Sr. Corominas que va fer en aquesta comissió,

a la qual va participar. Està demostrat, per tant, que la

mortalitat amb l’automòbil no està correlacionada amb més

dotació d’autopistes. Amb més autopistes, precisament,

augmenta més el risc d’accidents mortals.

Si seguim les directrius clarament expressades en el Llibre

Blanc de Transport a Europa per contribuir a la reducció de la

inseguretat viària mitjançant la potenciació del transport públic,

un dels principals objectius d’aquestes polítiques de seguretat

viària ha de ser precisament estimular la transferència de

viatgers des dels mitjans menys segurs als més segurs. Si

analitzam les actuacions de molts de països europeus sobre

aquest tema que preocupa, i molt, als governs, que a més el

duen als seus parlaments per debatre’l, precisament el que no

fan és dir que s’han de fer infraestructures cada vegada més

ràpides, i evidentment per la manca de temps no tenc temps de

fer una llista del que fa cada un d’aquests països. 

Per tant creim que aquesta comissió parlamentària

significaria que es reprendrien, com deim, les proposicions i les

resolucions que es varen fer en aquell moment ara fa uns set o

vuit anys i, per altra banda, permetria que poguéssim debatre

d’una manera seriosa i responsable tots els grups parlamentaris

sobre un tema que ens preocupa a tots, i en el qual evidentment

s’ha d’evitar fer-ne un mal ús i sobretot una utilització

partidista.

Les conclusions de la comissió i les recomanacions podrien

ser un bon punt per reprendre aquest debat i donar al Parlament

el paper que al nostre entendre ha de tenir dins la democràcia

i evidentment dins la democràcia parlamentària: el rigor, el

debat, la diversitat per poder cercar propostes per millorar i

sobretot intentar cercar solucions a un tema que afecta tots els

ciutadans. Per tant no entendríem de cap manera que aquest

parlament no volgués dur endavant una comissió d’aquesta

casta que l’únic que pretén, com dic, és cercar precisament les

mesures que suposarien millorar o intentar combatre un tema

que com he dit ens preocupa d’una manera molt important i,

sobretot, si em permeten i molt ràpidament, els vull recomanar

la lectura de les recomanacions que va fer a aquesta comissió

l’any 98, concretament, el president d’aquesta cambra -era el

Sr. Huguet que tampoc no hi és, es veu que poc interès tenen en

el tema-, on precisament clarament diu quines són aquelles

qüestions que s’haurien de dur a terme en distints àmbits tant

d’investigació, com d’informació, com de coordinació

territorial, com d’ordenació, com d’infraestructures i

senyalització...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, ara acab, Sr. President. ...com de vehicles, com de

supervisió policial, com d’àrees urbanes, i el que no diu a cap

lloc és que amb més autopistes i autovies resulta que se

solucionen, ni en part, els problemes de seguretat vial i sobretot

el problema d’accidents de trànsit, no ho diu enlloc, i hi varen

participar 9 parlamentaris del Partit Popular i evidentment la

resta estaven en minoria. Per tant siguem seriosos i parlem

precisament d’un tema que preocupa a la societat d’una manera

seriosa i responsable i, sobretot, precisament perquè no

s’utilitzi després aquesta gran allau d’autopistes i autovies amb

un argument que evidentment no té res a veure amb la realitat

que tenim.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. El Grup Parlamentari

Popular ha presentat l’esmena de modificació RGE núm.

5797/04. Per defensar l’esmena té la paraula el diputat Sr.

Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, senyores i senyors

diputats, l’any 97 es va constituir una comissió no permanent

per a l’estudi de l’alta sinistralitat a les carretes i vies urbanes

de les Illes Balears, comissió que va acabar les seves feines

l’any 98 en el mes de febrer. Jo he de destacar aquí, perquè

crec que és de justícia, i també remarcar l’alt grau de consens

i la gran satisfacció que hi va haver per tots els diputats que hi

varen intervenir, no només a ponència i a comissió, sinó pel

Parlament, per la feina que va fer la comissió i també per les

conclusions i les recomanacions que varen sorgir d’aquesta

feina, conclusions i recomanacions que jo he de recordar i he

de dir aquí una vegada més que pens que en aquest moment,

avui, aquestes recomanacions són vàlides i que avui estan totes

elles vigents, conclusions vigents totes elles com les

conclusions que diré, algunes d’elles, com és l’excés de

velocitat, l’alcoholèmia i els estimulants i les drogues,

insuficiència del transport públic, gran nombre de vehicles i

sobretot a l’estiu, els ciclistes, sobretot els cicloturistes i els

esportistes, l’educació vial... 

Jo crec, idò, que aquestes conclusions avui ningú no dubta

que són les principals causes dels greus accidents que es

produeixen a les nostres illes. Crec, idò, que ningú no dubta

tampoc que les dues principals són l’accés de velocitat, com bé

s’ha dit aquí, i també l’alcoholèmia.
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Recomanacions que proposava aquesta comissió no

permanent, moltes d’elles s’han duit a terme ja; algunes encara

no i pens que aquest seria, idò, un bon motiu per revisar

aquestes recomanacions. Però, com deia, se n’han duit a terme

bastants. Record, per citar-ne algunes, que es recomanava

baixar el grau d’alcoholèmia de 0,8 grams a 0,4; record també

que el Sr. Soler, del Partit Popular, deia que aquesta era una

proposta molt agosarada. Bé, idò, ens trobam avui que a l’Estat

espanyol no és el 0,4, sinó que l’ha rebaixat als 0,25 grams. O

també he de dir que l’ús del tacògraf digital entrarà en vigor dia

5 de maig del 2005 i que aquesta també era una de les

recomanacions que feia la comissió. O també el Pla de

transports, que deia que ha de prioritzar i impulsar el transport

públic; bé, idò, he de dir que el Govern ja ha redactat aquest

pla de transports i que, a més, és el primer pla global que hi

haurà a l’Estat espanyol, és a dir, que Balears és la primera

comunitat autònoma que té un pla global de transports. També

s’han duit a terme circuits cicloturístics, l’enllumenat de

l’autopista de Palma a l’aeroport o les rotondes. Totes aquestes

i altres recomanacions que per no ser pesat, per no cansar a les

senyores i als senyors diputats em remetré al Diari de Sessions.

Aquesta proposició no de llei, francament, jo he de

reconèixer que és una proposició -que presenta el Grup

d’Esquerra Unida i Els Verds- he de reconèixer que és una

proposició molt oportuna i així ho vull dir. No repetiré les

dades que ha explicat aquí la portaveu, la Sra. Rosselló, ni

tampoc no incidiré en la gravetat del tema perquè hi estam

totalment d’acord. Ha passat un temps més que suficient i

pensam que és bo i convenient, idò, revisar i actualitzar

aquestes conclusions i també les propostes, i comprovar també,

com deia abans, el grau de compliment d’aquestes propostes i

recomanacions.

Hi ha hagut un altre discurs, que no hi entraré però sí,

encara que sigui de puntetes, vull fer algun comentari, l’altre

discurs de si autopistes sí o autopistes no. En el Partit Popular

estam convençuts i així ho hem dit reiteradament que les

autopistes són un mitjà de transport segur i fluid, i vull recordar

aquí que l’estadística diu clarament que allà on hi ha més

accidents mortals és precisament a les carreteres convencionals,

sobretot a les interseccions, i que a les autopistes és allà on n’hi

ha manco. Que no hi ha res que digui que les autopistes eviten

accidents, però no hi ha res que digui que allà on no hi ha

autopistes n’hi hagi manco. Jo només vull recordar una

estadística: abans que hi hagués l’autopista Inca-Manacor es

produïen 10 accidents mortals de mitjana cada any, en aquests

moments només se’n produeix un, si això serveix. De totes

formes nosaltres entenem que és un altre debat, el debat de si

autopista sí, autopista no és un altre debat que ja hem tengut en

aquesta tribuna i que jo no renunciaré a tenir-lo el dia que

l’oposició així ho vulgui.

Miri, el Grup Popular hem presentat una esmena de

modificació, atès que dia 23 de juliol, com a conseqüència de

les reunions convocades pel conseller de Treball i Formació per

complir les recomanacions del Parlament de les Illes Balears i

tenint en compte les especials característiques i incidències del

transport per carretera a les Illes Balears, es va crear la

Comissió de Treball per al Seguiment de la Seguretat Vial a

l’àrea de transport per carretera. Aquesta comissió he de dir,

perquè ho sàpiguen les senyores i senyors diputats, tenia i té

com a principal feina ser un lloc de reunió i concreció de les

recomanacions, procediments i mesures que els representants

de les administracions i els agents socials més directament

implicats en el tema de la seguretat vial vulguin adoptar per

pròpia iniciativa, o proposar a les distintes administracions

públiques. 

En aquesta Comissió de Treball hi formen part la

Conselleria de Foment, la Conselleria de Treball, la Conselleria

de Turisme, la Delegació del Govern, el secretari de la

Delegació del Govern, la Direcció Provincial de Trànsit, la

Inspecció de Treball i Seguretat Social Provincial de les Illes

Balears, representants de la Federació Empresarial Balear de

Transport, representants de Comissions Obreres, representants

d’UGT i també es va convidar el Consell Insular de Mallorca,

el de Menorca i el d’Eivissa i Formentera. Dir que aquesta

comissió de feina s’ha reunit 7 vegades el 99; 4 el 2000; 6 el

2001; 6 el 2002; 8 el 2003; 4 el 2004 i la propera reunió de

feina és dia 23 de setembre, o sigui molt properament.

Aquesta comissió senyores i senyors diputats està ja

constituïda, és una comissió que com ja he dit fa un moment

que es reuneix periòdicament i a més a més funciona. Pens idò

que pot ser un molt bon instrument perquè es tornin a reprendre

i actualitzin el treball duit a terme per la comissió no

permanent, tal com proposa aquesta proposició no de llei que

ha presentat Esquerra Unida i Els Verds. Pensam que aquesta

feina que hauria de fer aquesta comissió no permanent que es

proposa aquí de nova creació, la pot fer molt més aviat i molt

millor aquesta comissió que ja funciona i per què ho pens, per

quin motiu ho pens? Ho pens idò perquè la constitueixen

precisament les administracions i els agents socials més

directament implicats en el tema de la seguretat vial. He

reconegut i crec que podem reconèixer tots, una vegada més,

que el Parlament de les Illes Balears entre l’any 97 i el 98,

aquesta comissió no permanent, va fer una feina molt bona i va

fer una feina política, aquesta feina política ja està feta i la va

fer molt bé. Crec idò que ara toca fer una feina tècnica

d’actualització i seguiment, hi estam totalment d’acord, però

que sigui precisament aquesta Comissió de Treball ja

constituïda i no una comissió no permanent, de nova creació en

seu parlamentària i que sempre és molt més feixuga.

És per això idò que presentam aquesta esmena de

modificació, que vostès ja tenen repartit i que per no cansar-los

m’estalviaré i no la llegiré. Moltes gràcies a tots senyores i

senyors diputats.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Tenen la paraula els grups que no hagin

presentat esmenes. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Dolça Mulet.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

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

d’Unió Mallorquina sempre hem estat conscients de la

importància que tenen les bones carreteres per solucionar el

problema dels accidents de trànsit, però no tan sols la millora
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de les carreteres són l’única solució per evitar els accidents ja

que també hi ha accidents dins els nuclis urbans. Per tant, crec

que s’ha d’afrontar amb valentia aquest problema i s’ha

d’afrontar des d’una manera òptica i generalitzada enfrontant-

nos tots globalment, realment és una problemàtica que en

aquests moments tenim aquí en aquesta comunitat. Hi ha

moltíssims accidents, com bé s’ha dit per part dels altres

diputats que han intervingut. Per tant, mitjançant aquesta

comissió que en aquests moments està creada des de l’any 97,

el que s’hauria de fer seria revisar, actualitzar totes les dades i

fer un seguiment per evitar la gran quantitat d’accidents que es

produeixen en aquesta comunitat.

Per tant, nosaltres des del Grup d’Unió Mallorquina

votaríem a favor de la proposició no de llei, si s’admet

l’esmena de modificació que ha presentat el Partit Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mulet. 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. Cada dia

ens arriba una mala notícia pels mitjans de comunicació, o

simplement les notícies que ens arriben per altres mitjans, però

sempre hi ha una mala notícia d’algun accident, o

malauradament també ens hi podem trobar per la carretera els

que circulam normalment. Poques persones ens alliberam de

tenir un amic, un familiar, un conegut que ha patit algun

accident de trànsit en aquestes illes. Els accidents de trànsit són

la primera o segona causa de morts prematura, és més elevada

en homes que en dones, així ho diuen les estadístiques i també

comporta un elevat percentatge de mortalitat infantil.

Les enquestes posen de relleu que el 95% dels ciutadans

d’Espanya consideren que els accidents de trànsit són un

problema social rellevant i el posen en el mateix nivell

d’importància que problemes tan greus com són la sida, la

droga o la delinqüència i només superat pels problemes de

càncer o terrorisme. Les causes dels accidents, ja s’han dit aquí,

són moltes i molt variades, no n’hi ha una sola, estan provocats

per molts diversos factors, entre els quals es pot trobar el

mateix vehicle, el disseny i estat de les carreteres, pot ser la

normativa i fins i tot, la supervisió policial. Alguns estudis

assenyalen que entre un 4 i un 8% d’accidents es deuen als

mateixos vehicles, entre un 15 i un 20% a les avaries i entre un

70 i un 90% a una errada humana. Recentment aquest

diumenge passat mateix va sortir una informació a un mitjà de

comunicació de les Illes Balears allà on s’assenyala que dels 85

morts en accidents de trànsit que hi ha hagut a les Balears

enguany, només 39 d’ells duien fermat el cinturó de seguretat,

o duien el casc de seguretat posat. Hi ha una alta taxa de

persones que no prenen aquestes mesures, ni dur el casc ni dur

el cinturó de seguretat fermat i aquest alt percentatge és

aproximadament d’un 11,4%.

Fins ara hem parlat de morts, però també hi ha un altre tema

important com són les persones ferides. Vàrem rebre una

informació que havíem solAlicitat a la Conselleria de Sanitat i

tenim que entre gener i setembre del 2003, segons informacions

remeses per la mateixa Conselleria de Sanitat, diu que varen ser

ateses 1.149 persones a hospitals públics i privats de les Illes

Balears afectats per ferides d’accidents de trànsit. Reduir la

mortalitat causada pels accidents hauria de ser un objectiu

prioritari de les administracions competents i així ho va

entendre el Parlament l’any 97 quan va constituir aquella

comissió. I tal com assenyala aquesta proposició no de llei

presentada per Esquerra Unida i Els Verds fa aquests 7 anys

aproximadament que es va constituir aquesta comissió no

permanent per estudiar l’alta sinistralitat de les carreteres i vies

urbanes dins les Balears. Bàsicament en les conclusions hi ha

coincidència en la majoria d’estudis que s’han fet fins ara,

velocitat excessiva o inadaptada, que és la causant

aproximadament d’un terç dels accidents mortals greus, consum

d’alcohol i drogues o cansament per massa hores de conducció,

sobretot dins el sector de professionals. 

La no utilització del cinturó de seguretat, o del casc de

protecció, una protecció insuficient dels vehicles en cas de

topada. Diuen que si els vehicles duguessin els mateixos

sistemes de protecció que duien els vehicles de més alta

categoria de la mateixa marca, segurament es reduirien bastant

les conseqüències dels accidents. També hi ha una altra causa

i són els llocs d’alt risc, o allò que en deim normalment els

punts negres del sistema viari. Els incompliments de les normes

de circulació, que pareix ser que aquí fan falta molts de cursos

d’educació viària, sobretot per als infants i els alAlots que

comencen i també hi ha una altra causa que és la mala

visibilitat, o el camp de visió és insuficient per als vehicles,

sobretot per la part del darrera.

Crec que la feina que es va dur a terme entre l’any 97 i 98

va ser molt positiva i es varen extreure unes conclusions que

evidentment derivaren en unes recomanacions. I aquestes

recomanacions anaven des de propostes per a la investigació,

informació, coordinació territorial, ordenació legal i educació

vial, fins a infraestructures i senyalització, atenció als vehicles,

supervisió policial i actuacions en àrees urbanes. Crec que tota

aquesta feina no s’ha de perdre, no s’ha de deixar perdre, ja que

alguna cosa s’ha fet, però no s’ha fet tot i malauradament

encara els conductors seguim amb els mateixos mal vicis de

sempre. 

Nosaltres estam d’acord en crear aquesta comissió, creim

que és important que el Parlament s’impliqui i ara ja passaré a

comentar, no em correspon a mi perquè a qui correspon

acceptar l’esmena o no que ha presentat el Partit Popular és el

grup proposant. Però nosaltres sí que comentaríem, tot i que

valoram positivament que s’hagi creat aquesta comissió de

treball per a la seguretat vial, nosaltres creim que el Parlament

s’hi ha d’implicar. Nosaltres veim que els grups parlamentaris

quedam fora i creim que tots en som responsables de poder

assumir aquestes responsabilitats i poder aportar les nostres

propostes per evitar els accidents de trànsit, en la mesura que

sigui possible. Crec que també hi ha un altre tema que també és

important com és fixar-se objectius, no sé si aquesta comissió

que fa feina s’ha fixat objectius, però les recomanacions del

programa d’acció europeu de seguretat vial s’han proposat

reduir a la meitat el nombre de víctimes d’accidents de trànsit

d’aquí al 2010. És un objectiu que es marca i a la vegada es
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proposa un compromís solemne que consisteix en l’adhesió a

una carta europea de seguretat vial a totes les persones que

tenguin una parcelAla d’autoritat, o tenguin un poder de decisió,

un poder econòmic, o social, o simplement un mandat una

representació. A més, que s’obliguin a respectar els principis

universals els signataris que es comprometran a dur a la

pràctica les mesures específiques.

Per tant, nosaltres estam disposats a acceptar i donar suport

a la proposició no de llei que ha presentat Esquerra Unida i Els

Verds perquè creim, tot i que valoram que hi hagi la implicació

i el compromís de tots els implicats, ja siguin empresaris, ja

siguin administracions d’aquesta comunitat, creim que el

Parlament també ha de participar i els grups parlamentaris en

volem ser igualment partícips de totes les mesures que es

puguin emprendre en aquest sentit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Joan Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

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

que quan parlam d’aquest problema que ens ocupa avui, els

accidents de trànsit, estam parlant d’un dels més greus

problemes que ha de fer front la nostra societat. I a més, en

aquesta comunitat autònoma de les Illes Balears aquest

problema és encara més greu i ho és per una raó molt simple,

perquè si feim cas dels estudis i les estadístiques podem

observar que al contrari d’allò que està succeint a la resta de

l’Estat, on aqueixa tendència s’està reduint i s’estan rebaixant

el número d’accidents i de morts, no passa el mateix a les Illes

Balears, més bé tot el contrari, un any rera l’altre va

augmentant tan els accidents com els morts.

Serveixi com a dada que en els mesos de juliol i agost

d’aquest 2004, dic juliol i agost perquè són els dos mesos on

més moviment de vehicles hi ha a les nostres carreteres, hem

pogut observar la comparativa entre 2004 i 2003 és

esperançadora perquè de fet s’han reduït els accidents mortals

en un 15%, els morts en un 16% i els ferits en un 25%. Al

contrari del que està succeint, com deia, a les Illes Balears allà

on disposam d’unes dades del 2002 i 2003 i podem veure que

el 2002 hi va haver 75 accidents i el 2003 81, l’any 2002 hi va

haver 95 morts i l’any 2003 108, per no fer referència directe

a tots els que hi ha hagut durant aquest mateix 2004.

Des del Grup Parlamentari Socialista entenem que, tal com

també es diu en algun punt de l’exposició de la proposició no

de llei, no és correcte, ni és necessari vincular la construcció de

noves autopistes amb la resolució definitiva dels problemes

dels accidents de trànsit. És clar que la millora de la nostra

xarxa viària suposa una evident millora en la seguretat de les

nostres carreteres, ara bé, aquesta seguretat no podem tan sols

lligar-la en la construcció de noves autopistes perquè de fet si

aplicàssim aquest criteri tan sols hauríem de construir

autopistes i ens sobrarien a les Illes Balears tota la resta de

carreteres o camins que en aquests moments tenim. Mirin la

principal causa de morts en el cas d’accidents de trànsit és la

velocitat, que lligada a la distracció a l’hora de conduir són la

causa del 65% dels accidents mortals registrats en el primer

trimestre d’aquest any 2004. Una de les darreres estadístiques

conegudes, que és del mateix mes de setembre, xifra en 85 el

nombre de morts en accidents de circulació i com ja també ha

dit algun altre portaveu, d’aquests 85 morts més de la meitat

anaven sense cinturó de seguretat.

Per tant, com podem comprovar estam fent referència a

dues circumstàncies importantíssimes, velocitat i cinturó de

seguretat i que provoquen la major part dels morts i que no

tenen res a veure, ni relació directe, amb el fet de què es vagi

conduint per una autopista, o per qualsevol altra tipus de

carretera. De fet estam segurs de què si a les Illes Balears tan

sols es construïssin tan sols autopistes, cosa que agradaria

segurament a algú, amb tota seguretat no es resoldria

definitivament el problema dels accidents si no es feia

absolutament res més. Per seguir recuperant dades

estadístiques, podem observar que tan les xifres d’accidents

mortals com les de morts i ferits de l’any 2003 i 2002 són

diferents, hi ha molts més accidents, molts més morts i molts

més ferits el 2003 que el 2002, quan en realitat la xarxa viària

d’un any i de l’altre era pràcticament la mateixa i no existia cap

diferència en aquest aspecte. Un altre dels factors que poden

incidir en què el nombre d’accidents a la nostra comunitat

autònoma no baixi és que la majoria dels trajectes solen ser de

curt recorregut, el que fa que els conductors es relaxin a l’hora

de conduir i prestin menys atenció de la que seria necessària. 

Ja s’ha comentat aquí, entre el mes de febrer de 1997 i març

de 1998 va existir aquí una comissió no permanent que va

estudiar la problemàtica de l’alta sinistralitat a les carreteres de

les Illes Balears. En les conclusions que va arribar aquella

comissió es recomanaven, entre altres coses, més control

policial, educació vial, millora del transport públic, reducció de

velocitat, o una normativa més estricte. És molt important

recordar que totes aquestes recomanacions existien, segueixen

sent bones i és molt urgent posar-les en pràctica totes elles i

quan abans. Creim que és essencial recuperar la consciència

ciutadana entorn a aquestes víctimes, la nostra societat no pot

mostrar-se indiferent davant aquesta realitat i és que ara ens

dóna la sensació de què quan parlam d’un mort per una

discussió, una baralla a un bar, resulta que és portada de tots els

informatius i en realitat quan sentim parlar d’un accident de

trànsit on hi ha hagut 4 morts i 4 ferits, tan sols parlam d’un

accident més. Això crec que hem de buscar la fórmula de

despertar novament aquesta consciència ciutadana.

Tot això des del Grup Socialista donam suport a totes

aquelles propostes que vagin encaminades a proposar

minimitzar en la mida del que sigui possible aquest greu

problema. Recordam que aquesta comissió a la qual feia

referència abans ja va aportar unes conclusions fa 6 anys. Per

tant, entenem positiva la proposta que es fa des del Grup

d’Esquerra Unida i Els Verds perquè tal vegada és el moment

de recuperar totes aquelles recomanacions, de posar-les al dia,

d’actualitzar-les i per què no, mitjançant una nova comissió

permetre que es poguessin aportar noves recomanacions i noves

propostes que tal vegada s’escaparen en aqueixa comissió de va

6 anys.
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Per tant, com he dit abans, donarem suport des del Grup

Socialista la proposició no de llei que presenta Esquerra Unida

i Els Verds. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la Sra. Margalida

Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

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

primer lloc vull agrair a tots els grups parlamentaris que hagin

considerat que era un tema prou important i en el qual ens hi

havíem d’implicar tots i totes les entitats o, en aquest cas, grups

parlamentaris que representam els ciutadans de les Illes Balears

i que per tant, hem d’intentar cercar el màxim de solucions

possibles a un tema social de primera magnitud. Per tant, en

aquest sentit no esperava altra cosa dels grups parlamentaris, el

que és evident que em pronunciaré respecte a l’esmena, o la

proposta que ha presentat el Partit Popular.

En primer lloc voldria destacar, una vegada més, la

importància de revisar i actualitzar la comissió que es va fer en

el seu moment l’any 97 respecte la sinistralitat a les carreteres

perquè, ja s’ha dit per part de qui m’ha precedit i jo mateixa

quan he fet l’exposició de motius, que els accidents augmenten,

desgraciadament els accidents no baixen i la mortalitat per

accidents de trànsit també augmenten. Per tant, davant això no

podem evidentment baixar la guàrdia, sinó tot el contrari, hem

de continuar treballant i millorant aquelles conclusions que es

va poder arribar, aquelles resolucions que es varen fer fa

concretament 6 anys.

En segon lloc també voldria deixar molt clar que

precisament per ser un tema en el qual tots estam preocupats ha

de ser un tema del Parlament i en el qual ens hi hem d’implicar

tots els grups parlamentaris per tal de poder d’una manera, ja

dic, el més poc partidista possible intentar cercar totes aquelles

propostes que realment millorin una situació, que com dic,

transcendeix del fet purament polític d’aquesta cambra, sinó

que és un tema de preocupació màxima per als ciutadans

d’aquestes illes i almanco també pareix que es demostra

d’aquesta cambra.

En tercer lloc per tant, vull dir que nosaltres entenem i veim

molt positivament que hi hagi una comissió de seguiment sobre

el tema del transport, desconeixíem l’existència d’aquesta

comissió, però no només ens sembla positiva sinó que des del

punt de vista de l’administració allò que s’ha de fer és treballar

de manera coordinada amb la resta d’administracions. Però

voldria dir al Partit Popular que aquest és un tema de Govern,

d’administracions públiques i que no només ha d’existir sinó

que ha de tenir uns objectius molt clars, però no s’ha de

substituir a una tasca parlamentària i allò que nosaltres estam

demanant aquí i que és una comissió no permanent del

Parlament, en el la qual tots els grups parlamentaris tenguin o

no majoria, puguin evidentment participar-hi i no es generi en

relació al tema de la seguretat a les carreteres i als accidents de

trànsit un tema que després resulta que és partidista i s’utilitza

per justificar qüestions, que en el nostre entendre no s’hauria de

fer. Per tant, demanam també al Govern que no només dugui

endavant aquesta comissió de transports, a més està feta per a

transports i no per a sinistralitat, sinó que a més aquesta

comissió treballi en base a allò que varen ser aquelles

resolucions que es varen fer per part d’aquella comissió no

permanent, que és allò que entenem que hauríem de tenir i

haurien d’haver-se basat ja a l’hora de treballar.

També dir al portaveu del Partit Popular que aquesta

comissió, allò que vostè ha dit i que ja dic que desconeixia, és

un tema més centrat en el transport i no en la sinistralitat a les

carreteres i en aquest sentit jo crec que seria bo, com dic,

incorporar totes aquelles propostes i a més, seguir aprofundint

en un tema com aquest, però que no ho substituís. I també

respecte aquesta comissió jo he de dir en aquesta cambra que

com a diputada vaig fer una pregunta a la Conselleria d’Obres

Públiques respecte les dades de sinistralitat i em varen dir, tenc

la contesta, que no disposaven d’aquestes dades. Per tant, he de

dir que consider que voler substituir una comissió del

Parlament amb una comissió de transport que té unes tasques

similars, però una mica distintes i a damunt que la mateixa

administració pública digui que no utilitza aquestes dades, la

veritat em sembla molt greu i esper que a partir d’ara disposi

aquesta comissió d’aquestes dades.

Per tant i entrant ja en allò que nosaltres no acceptaríem i

que és la proposta que ha pogut fer el Partit Popular perquè

consideram que és un tema diferent, això com dic no només ho

consideram positiu sinó que incidim en què treballi en una línia

d’allò que es va exposar a la comissió no permanent que es va

fer en aquest Parlament. Però nosaltres volem una comissió

parlamentària, una comissió parlamentària de tots els grups

parlamentaris allà on tractem dins un Parlament, no només allò

que és un argument del Govern o del partit majoritari en contra

de la resta, sinó que parlem i debatem, com s’ha de fer en

democràcia, sobre temes importants i transcendents per a la

societat. I els accidents de trànsit és un tema que s’ha de

debatre i s’ha de poder aportar el màxim d’informació. I també

per dues qüestions més, perquè el tema de la mobilitat, el tema

del transport i el tema de les infraestructures és un tema cabdal

en aquesta societat que vivim i en l’actual legislatura. Aquest

debat està al carrer, està a la societat i també ha d’estar al

Parlament i ho ha d’estar amb rigor i com dic, amb seriositat i

per tant, creim que és el moment idoni perquè a través

d’aquesta comissió no permanent es puguin tractar aquestes

qüestions.

I en tercer lloc, precisament per evitar la utilització

demagògica de determinats arguments, que en el nostre

entendre, són perillosos...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Vaig acabant Sr. President. Cap a la població, avui en dia

totes les recomanacions europees i internacionals estan dient

que la velocitat és la causa primera d’accidents de trànsit. El

que no es pot fer és dir que les autopistes, que augmenten la

velocitat, milloren la seguretat perquè això precisament és una
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irresponsabilitat política perquè genera entre la població

conductes...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Conductes de risc i nosaltres tenim la responsabilitat

d’evitar aquestes conductes de risc perquè la població de cada

vegada sigui més conscient i evidentment hi hagi menys

accidents.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. 

Bé senyores i senyors diputats votarem.

21 vots a favor, 30 en contra. Per tant, queda rebutjada

aquesta proposició no de llei.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 3213/04,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a

creació de matrícula única.

A continuació procedirem al debat i a la votació de la

proposició no de llei RGE núm. 3213/04 presentada pel Grup

Parlamentari Socialista, relativa a creació de matrícula única.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

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

Passo a explicar els arguments que sostenen la proposició no de

llei que presenta el Grup Parlamentari Socialista sobre creació

de matrícula única. Parteixo de la idea que segurament tots i

totes vostès compartiran de què els parlamentaris i les

parlamentàries, sigui quin sigui el paper que ens toca fer,

treballam per aconseguir totes aquelles coses que considerem

bones pel bé comú. Aquesta feina es fa de moltes maneres i una

de les que considero particularment més interessants és la de fer

propostes que ampliïn o millorin allò que ja s’està fent. 

Aquesta proposició no de llei s’emmarca dins aquest

apartat, es tracta d’una proposta modesta en el sentit de què és

eminentment tècnica i té com objectiu aprofundir en un camí ja

iniciat. Però encara que la proposta té un plantejament modest

és important també alhora perquè està relacionada amb dos

temes cabdals, el dret de les ciutadanes i ciutadans que puguin

gaudir del millor sistema educatiu i el deure de l’administració

d’assegurar la màxima eficiència d’aquest sistema. M’estic

referint a la creació d’una sola matrícula d’entrada al sistema

educatiu, a través dels centres públics, vàlida fins la finalització

de l’ESO, que en cap cas anulAli el dret de llibertat de canvi de

centre, com a decisió de les persones responsables de

l’educació dels nins.

La nostra proposició, més que voler solucionar un

problema, ja que matricular els fills dintre del sistema educatiu

no és un problema, moltes vegades ho és segurament la

burocràcia que exigeix. Deia que aquesta proposició, més que

voler solucionar un problema, el que vol és contribuir a

millorar l’atenció de les famílies, fent factible la possibilitat de

què s’estalviïn la repetició d’un tràmit quan el seu fill canvia

d’etapa educativa dins de l’ensenyament obligatori. Tal com els

he dit, es tracta d’una proposta que requereix estudis tècnics

per aplicar-se, però que sens dubte pot portar-se a terme. 

Com vostès molt bé saben, l’extensió i universalització de

l’educació bàsica, aconseguida en el nostre país en les darreres

dècades del segle passat va suposar un avanç importantíssim

cap a la consecució de l’efectiva igualtat d’oportunitats alhora

que facilitava un increment en els diferents nivells de

qualificació del nostre jovent. Augmentar la qualitat del sistema

educatiu, haver aconseguit posar uns bons ciments en el nostre

sistema educatiu fa que haguem de plantejar-nos com a fites

altres qüestions, entre les que destaca la qualitat de

l’ensenyament, el que necessàriament inclou augmentar en allò

possible les prestacions que brinda el sistema. Augmentar la

qualitat del sistema educatiu passa, tal com expressa clarament

la pròpia LOCE, per dues qüestions. Primer per aconseguir que

el sistema educatiu sigui una espessa xarxa d’oportunitats que

permetin a cada individu transitar per ella i assolir els seus

objectius de formació. I passa per augmentar l’eficàcia dels

centres educatius, facilitant l’adequació de la seva estructura i

la seva organització als canvis necessitats i demandes de la

societat.

Com també vostès bé saben, són moltes les famílies que

cada any incorporen els seus fills i filles al sistema educatiu i

moltes d’altres han de fer els tràmits per passar de la primària

a la secundària. El tema de l’admissió d’alumnes sempre és

complex i no està absent de polèmica ja que afecta a un

importantíssim nombre de ciutadans i ciutadanes. Recordem

sense anar més lluny la polèmica que ha envoltat el procés

d’admissió d’alumnes per a aquest curs escolar que acabam de

començar. O per fer-nos una idea de les angoixes en què

s’enfronten les famílies que han d’escolaritzar, les

preocupacions més que angoixes, les seves filles i els seus fills,

només cal recordar les corre-cuites que cada any es fan a les

oficines d’escolarització i que, d’acord amb les informacions

facilitades per la pròpia consellera, enguany a Palma ha atès a

més de 600 famílies que estaven pendents de plaça d’infantil o

primària i a més de 350 que havien de matricular els seus fills

a la secundària.

Tal i com els he dit al començament, la nostra proposta

pretén fer les coses més fàcils del que són ara, fent que els

responsables de l’educació dels infants puguin visualitzar des

del moment de la seva escolarització una carta de navegació

que els indiqui amb claredat per on transitaran, carta de

navegació construïda sobre el compromís de l’administració

pública de garantir una plaça. Estri de navegació que, com ja he

dit, de cap manera condiciona el rumb, solament el proposa,

deixant oberta totalment la possibilitat de què els responsables

de l’educació dels nins i les nines el modifiquin al canviar
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d’etapa. Volem formalitzar el compromís de garantir una plaça

de manera que la proposta de l’administració sigui a la

documentació de la matrícula inicial, matrícula que es

converteix en única si s’accepta l’oferta feta. La nostra

proposta afecta l’ensenyament obligatori des de l’entrada al

sistema educatiu i fins la secundària, però es pot estudiar, si fos

el cas, fer-la extensiva a l’educació infantil. Considero que la

relativa poca complexitat de la proposta, de la proposta en el

seu inici i el fet de què ja existeixin algunes experiències en

aquest sentit, ens donen indicis de què és possible dur a terme

aquesta idea en un termini relativament curt de temps, donant

que hem volgut fer una proposició no de llei senzilla, ni tan sols

li hem fet constar el termini. 

En relació a les conseqüències tècniques de la nostra

proposta, sobre el procés d’admissió dels i de les alumnes, sens

dubte han de ser analitzades amb més detall del que permet

aquest debat a la cambra. Per sintetitzar el dit fins ara, amb la

proposta que presenta el Grup Socialista per a la seva

aprovació, volem aconseguir augmentar la qualitat del sistema

educatiu millorant la seva eficiència en tres àmbits. Evitant un

tràmit, moltes vegades feixuc, a un conjunt de famílies,

estalviant l’aplicació del procés de baremació a aquestes

famílies i per tant, fent més lleuger el treball administratiu i

informant des del primer moment sobre el compromís de

reserva de plaça que l’administració educativa té enfront de la

ciutadania. Dit en altres paraules, volem contribuir a augmentar

la qualitat del sistema educatiu fent-lo més eficient, facilitant

uns tràmits i fent més ampla la seva cartera de prestacions. Tal

com he vengut repetint, no he volgut privar ni disminuir el dret

a la llibertat d’elecció de centre i per això hem volgut ser molt

acurats en la nostra proposta, deixant ben palesa la possibilitat

de què aquelles famílies que desitgin canviar l’opció, perquè

hagin canviat les seves circumstàncies personals, o simplement

perquè desitgin optar a un altre centre ho puguin fer sense

problemes.

Per acabar, vull tornar recordar que com és palès, les

prioritats d’actuació de l’administració en relació al sistema

educatiu tenen a veure amb el dret de la ciutadania a disposar

de la millor oferta i amb el deure, també bàsic, de qualsevol

administració pública de fer més eficient el servei que dóna.

Aquests són els fonaments de la nostra proposta que confio

serviran perquè vostès puguin aprovar-la.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. Correspon al Grup

Parlamentari Mixt, no hi ha cap diputat. Per part del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, tampoc. Per tant,

don la paraula al Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

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

debatem en aquesta cambra una proposició no de llei sobre

matrícula única que en definitiva pretén que la inscripció

inicial, realitzada quan l’alumne ha de començar l’escolaritat

dins el sistema pública, ha quedat clar en la intervenció, però

no quedava clar almanco en el text, que es refereix al sistema

públic obligatori, perquè si es referia al 0-3 anys, al no ser

obligatori hagués suposat una discriminació per a aquells pares

que no escolaritzen els seus fills, no tenen obligació

d’escolaritzar-los fins els 6 anys.

Però bé, vull assenyalar sempre amb la intenció de clarificar

i millorar aquesta qüestió, vull assenyalar en primer lloc que,

malgrat la nova denominació proposada aquí de matrícula

única, la veritat és que un sistema assimilat és ben conegut i

ben experimentat per exemple a Menorca, que durant anys va

estar en funcionament i que en el seu moment, tal vegada

malauradament, es va tancar amb un clar fracàs. Em referesc a

allò que llavors es deia l’adscripció de centres i que a Menorca

va deixar bastant mal record. Fa uns anys durant una sèrie de

cursos els centres de primària varen ser adscrits a centres de

secundària, la qual cosa suposava precisament el pas automàtic

d’un centre adscrit a l’altre sense realitzar nova matrícula.

Exactament el mateix que ara es podria interpretar amb aquesta

proposició no de llei, com he dit abans, aquesta fórmula no

funcionà en el seu moment i dubt molt que pogués funcionar

ara.

Estam convençuts, vull deixar açò ben clar, que al grup

proposant el mou una sana i encomiable intenció de millora

educativa. Però la realitat educativa actual, creim, que no ho fa

ara per ara viable, m’explicaré. Senyores i senyors diputats, la

matrícula única pot funcionar i no sempre, entre els pocs

centres exclusivament d’educació infantil i altres de primària,

precisament perquè els primers són molt escassos i poden tenir

una certa integració pedagògica amb els centres de destí. Poc

funcionar entre els centres de primària de pobles petits i un

institut de caire comarcal i que sigui de referència, ja que en

molts casos és l’única opció possible i bàsicament sobretot per

als alumnes que usen transport escolar. 

Però el problema, hem de ser clars, no rau aquí, el problema

és a les ciutats on conviuen diversos instituts i molts centres de

primària. L’experiència que m’he referit abans no va tenir èxit

i va haver de suprimir-se per la pressió conjunta, açò és un fet,

de pares i claustres de professors. Jo podria entendre que en un

sistema educatiu ideal l’aplicació immediata d’aquesta fórmula

pogués tenir perspectives d’èxit, en un sistema educatiu ideal

allà on en zones similars hi existís un institut, rodejat de 3 o 4

escoles de primària, en un sistema educatiu ideal allà on les

diferències socials no existissin o es repartissin per igual entre

les distintes zones de la ciutat, en un sistema educatiu ideal allà

on els centres de primària i l’institut compartissin un mateix

projecte educatiu. En aquest món ideal tal volta aquesta

proposta, tal i com apareix a la redacció, tendria possibilitats

d’èxit. Però no és, malauradament, aquesta la situació, ni de

bon tros. I la proposició no de llei que ara debatem no demana

fer passes per aconseguir un objectiu futur, un objectiu futur

que tal vegada hi podríem estar tots d’acord. Aquesta

proposició no de llei proposa prendre unes mesures

immediates, que sense moltíssimes passes prèvies podrien

conduir al fracàs.

En acabar l’ensenyament primari els pares i mares poden

escollir l’institut de secundària que consideren més adient, en

funció del seu projecte educatiu, de la seva trajectòria

acadèmica i de la continuïtat pedagògica amb el centre

d’origen. De posar-se en marxa la proposta de matrícula única

aquesta elecció de facto desapareixeria i els alumnes en molts

casos es veurien abocats a anar a un centre de secundària que
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no satisfà les seves expectatives i no en funció d’un barem

compensador, sinó en funció d’una decisió administrativa. Si bé

és cert que la proposició no de llei explícita molt clarament que

en cap cas s’ha d’anulAlar el dret de llibertat de canvi de centre,

no és menys cert que a la pràctica aquest dret seria inaplicable.

Tenint en compte les elevades ràtios dels centres de secundària,

que ara és així malauradament, no hi hauria mai places vacants

per mor que les places ja estarien ocupades via pas directe des

dels centres adscrits. No hi hauria places per fer efectiu el dret

a canvi de centre.

Aquests i no d’altres varen ser els motius pels quals va

fracassar la similar anterior experiència al respecte. I els pares

reclamaven la possibilitat efectiva a escollir el centre de

secundària i els professors volien eixamplar la possibilitat de

rebre alumnes d’altres centres de la població. Concretament açò

va passar a Maó i a Ciutadella i ho conec perquè ho vaig viure.

Però potser alguns dels diputats i diputades que encara tenen la

paciència d’escoltar-me poden estar pensant, però açò passa en

els centres concertats i funciona bé. Cert, o millor dit, en part

cert perquè no a tots els alumnes dels centres concertats els

funciona bé. Però no hem d’oblidar que estam parlant de dos

models absolutament diferents i hem de tenir clares les

diferències, els centres concertats acullen distints nivells

educatius i el pas entre uns i els altres és automàtic, cert. Però

per les seves pròpies característiques d’origen privat són una

unitat, una unitat de projecte educatiu, de direcció en mans

d’un titular del centre i fins i tot, en la majoria de casos,

d’edifici.

No és el cas dels centres públics que tenen i per a mi és una

riquesa, major pluralitat i diversitat en els seus projectes

educatius. Un centre de secundària no té ni té perquè tenir el

mateix projecte educatiu que les escoles de primària properes,

no comparteix la direcció i els seus plantejaments pedagògics

poden ser força diferents. I és per açò que cal que els pares

tenguin la possibilitat d’escollir l’institut que convé més per als

seus fills, l’institut que més s’adapta a la prèvia dinàmica

escolar que fins llavors han portat els seus fills i filles. Tal

vegada no hi podrà accedir, tots sabem les dificultats, però no

se li haurà eliminat la possibilitat d’intentar-ho. No tenc

inconvenient per altra part en acceptar que és necessària una

major coordinació pedagògica entre primària i secundària i

aquest per a nosaltres és el camí. Un camí que l’anterior

administració educativa va encetar i esper que aquesta continuï.

El camí és llavors anar cap una major coordinació pedagògica,

a fi i efecte, que l’adscripció es produeixi si s’ha de produir per

la lliure voluntat dels centres afectats i en base a l’assumpció

d’un projecte educatiu compartit, avalat per l’administració

educativa i amb la participació dels pares i mares dels centres

en qüestió. Per a nosaltres açò és el camí i pens que en tot cas

per aquí s’hauria d’anar després d’estudiar-ho tot molt més a

fons.

A més a més estic convençut que un benefici immediat que

es pretén aconseguir amb aquesta proposta tampoc s’obtindria.

No disminuirien els tràmits burocràtics, al contrari, per a molts

de pares augmentarien a l’haver de solAlicitar un centre diferent

al que tenien adjudicat any rera any des d’educació infantil i

amb poquíssimes possibilitats d’èxit. En la nostra opinió el

sistema d’unificació aplicat per l’anterior administració,

l’actual ha variat, en el nostre criteri malament, però és un

sistema similar, ara per ara és el més adient, tenint en compte

la realitat del nostre sistema educatiu, ja que aquest sistema

permet compatibilitzar l’elecció de centre amb normes

reguladores per equiparar el dret de tots els alumnes. Perquè

senyores i senyors diputats, de posar-se en marxa aquesta

proposta, tal i com està redactada, hi hauria el perill de què

s’agreugessin dues problemàtiques. 

Tots sabem que malauradament hi ha zones escolars

d’especial dificultat. El mateix Grup Socialista va presentar a

l’anterior període de sessions una proposta al respecte i amb el

sistema de matrícula única existiria el perill real d’enquistar

aquesta problemàtica. Ara per ara l’alumnat d’un centre de

primària amb especial dificultat, no forçosament va a raure en

el mateix de secundària, sinó que en alguns casos els alumnes

es reparteixen. La matrícula única podria suposar perpetuar el

problema, traslladant-lo a un altre centre ara de secundària.

Això és un problema real que per exemple a Maó es va viure

quan es va aplicar l’adscripció i hauríem d’intentar que no es

tornés a repetir. Però és que per altra part, ens sembla que

afegiria als pares un nou maldecap, ara inexistent, haurien de

matricular els seus fills en funció de l’institut que voldrien per

quan siguin més grans i quan el procés educatiu, no ens

enganem, els preocupa més. És un interrogant que no és pot

obviar. 

I finalment una qüestió pràctica, quin criteris s’han de

seguir per a l’adscripció d’un centre a l’altre? O l’adjudicació

d’uns alumnes a un centre, ve a ser el mateix? Quan tots sabem

que la ubicació física dels centres mai s’ha pogut fer de forma

planificada sinó en funció dels solars disponibles. Això és la

realitat, no l’hem d’amagar. Quins criteris es seguirien quan dos

instituts estan un al costat de l’altre? Quin centre de primària

serien per a uns i quins per a l’altre? Aquests problemes varen

sorgir fa uns anys i sorgirien ara. Per a nosaltres és més

raonable establir zones allà on aquests instituts veïns tenguin la

mateixa opció de ser escollits i ser escollits en el moment que

pertoca. És més raonable i sobretot, ara per ara, és més efectiu.

No em vull allargar gaire més, però com valoram la

proposta com un intent de millora educativa, però sincerament

creim que calen més anàlisis. I també perquè consideram que

s’ha confós allò que hauria de ser un objectiu a realitzar en un

futur des de la coordinació pedagògica, des de la participació

dels pares afectats i no per una decisió administrativa. Per tot

açò demanaria al grup proposant una nova redacció, una

esmena in voce, si ho volem així, de tal manera que

acceptaríem aquesta proposició no de llei si el redactat final fos

el següent: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

les Illes Balears a estudiar la possibilitat de crear una sola

matrícula d’entrada en el sistema educatiu obligatori, a través

dels centres públics, a partir de la coordinació pedagògica entre

centres i amb la participació dels pares i mares d’alumnes,

sense que en cap cas s’anulAli el dret de la llibertat de canvi de

centre”. Si ens donam un temps per estudiar el tema, per

reposar-lo, per veure les possibilitats, nosaltres hi estaríem

d’acord com una possibilitat que tal vegada té virtualitat. Ara

des de la rapidesa mai perquè veim que seria un error.

En el cas de què no s’accepti aquesta modificació ens

veurem forçats a no donar-li suport.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Carme Feliu. 

Sí Sr. Huguet?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Demanaria després de les

intervencions que s’han produït un recés d’un minut si fos

possible, abans de fixar la nostra postura com a grup. O 5 vaja.

EL SR. PRESIDENT:

Normalment sempre és després. Estam d’acord? Si tothom

està d’acord aquesta presidència no posarà cap pega. Hi ha un

recés de 5 minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé, podem

reprendre la sessió. Té la paraula la Sra. Carme Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

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

Avui ens trobam davant d’una situació i un tema realment

interessant, a la vegada que un tema molt complex. El PSOE

amb aquesta proposició no de llei que avui ens presenta, allà on

planteja que aquest Parlament insti el Govern a crear una sola

matrícula d’entrada en el sistema educatiu a través dels centres

públics, vàlida fins la finalització de l’ESO, està entrant en un

terreny que com a mínim podríem dir que planteja molts

d’interrogants. 

Quin sistema educatiu estam assegurant als nostres fills

durant els 10 anys d’ensenyament obligatori? Realment no ho

sabem, no ho podem saber. Als tres anys d’edat dels nostres

fills realment estam preparats per seleccionar el centre de

secundària que hauran d’anar per continuar els seus estudis

obligatoris? Pens sincerament que no. I si l’alumne vol fer

Formació Professional per exemple què passa? Coneixem ja als

3 anys quines són les opcions que els nostres fills voldran triar

i d’aquesta manera tal vegada matricular-lo en el centre que

doni millors garanties? És possible conèixer als 3 anys totes

aquestes preguntes? La veritat és que pens que no. I quina

llibertat d’elecció de centre estam assegurant per a la resta de

pares que no hagin matriculat els seus fills als 3 anys en aquests

instituts? Realment les places disponibles quedarien molt

minvades.

Quan vostès senyors del PSOE en aquesta proposta ens

diuen que en cap cas s’ha d’anulAlar el dret de llibertat de canvi

de centre com a elecció dels pares, mares, o tutors

responsables, com podran garantir això? Si ja hi ha una bona

part d’alumnes que ja des de petits tenen totes aquestes places

reservades, realment amb quina situació d’igualtat, o amb quina

situació de llibertat es trobaran aquests pares que vulguin fer

aquest canvi de centre quant a l’institut?

Realment senyores i senyors diputats aquesta és una de les

propostes que tal vegada queden molt bé plantejades

teòricament, però que a la pràctica realment ens donam compte

de què no és operatiu i que enlloc de dur beneficis, que vull

entendre que la intenció i l’interès d’aquest grup (...) beneficis

als pares, als alumnes i de no generar burocràcia i una

administració cada vegada més complexa, allò que durà pens

seran molts més problemes, sobretot per als pares i alumnes i

no tants de problemes, tal vegada sigui veritat, a

l’administració, tal vegada seria molt més còmoda una

matrícula única al començament i ja està. Però crec que hem de

vetllar tots no per l’administració en aquest cas, sinó per a

l’elecció dels pares i dels alumnes. 

I prova d’això és que quan vostès governaven amb el pacte,

quan vostès donaven suport a la política educativa que duia a

terme el PSM, per cert avui ens congratulam perquè coincidim

plenament amb el Sr. Riudavets amb el seu discurs perquè

realment i tal vegada això explica que ells durant el pacte duien

la política educativa del Govern. Idò quan vostès senyors del

PSOE quan vostès governaven, vostès donaven suport a la

política educativa que duia a terme el PSM i no varen fer cap

proposta com la que presenten ara. I el PSM vull recordar que

l’única cosa que va fer sobre aquest tema va ser ampliar, va ser

perfeccionar el sistema que va heretar del Partit Popular i

aquest que vostès no fa molt li donaven suport, és el sistema

que ara mateix està emprant i aplicant el Partit Popular. També

hem de dir que els resultats ja varen ser plenament satisfactoris

en general per part dels pares i dels propis alumnes i ara els

resultats que el Govern ha valorat per a aquest inici de curs

2004-2005 és d’un 96% de satisfacció quant a la lliure elecció

de centre. Crec que és una dada que és important a tenir en

compte i que no podem menysprear.

Nosaltres des del grup parlamentari pensam que els pares

tenen dret a triar quina educació volen per als seus fills en

qualsevol moment del període d’ensenyament i quina escola

prefereixen. És un dret de gran transcendència social, que

deriva del principi de llibertat d’ensenyament i de coneixement

del dret a l’educació. Pensam també que la posada en pràctica

d’aquest dret comporta, no altres mesures de canvi

d’administració i d’agilitació de papers, sinó que allò que

realment comporta és l’establiment de mecanismes que

augmentin l’oferta educativa amb una única finalitat i és que les

famílies puguin seleccionar entre diverses opcions i en igualtat

de condicions amb altres famílies, el centre en el qual volen que

estudiï el seu fill. I aquest dret amb un sistema de matrícula

única mai es podrà garantir, ja que com ja s’ha dit

reiteradament abans, les places que quedarien vacants serien

realment poques.

El sistema és molt diferent tal vegada quan parlam de

centres concertats ja que, també ho ha dit el Sr. Riudavets,

l’ensenyament es fa tot al mateix centre, amb el mateix sistema

educatiu, amb el mateix director o directora, tot com una unitat

com molt bé ha explicat el Sr. Riudavets i jo no hi tornaré a

entrar. Però a l’ensenyament públic estam parlant de centres

diferents, de directors diferents, de sistemes educatius diferents,

tal com ara per ara està imposant la LOGSE. Si parlàssim de

centres públics integrals tal vegada la situació podria canviar,

però ara per ara no és aquesta la situació. Vull entendre també

que amb la seva proposta vostès davant la no existència de
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centres públics integrats, ens estan parlant i ja ho ha comentat

el Sr. Riudavets, més que de matrícula única és de centres

adscrits i el propi Sr. Riudavets ha fet una valoració de com va

anar aquesta experiència prova pilot a Menorca i quins resultats

va donar.

Amb quins criteris es faria aquesta adscripció, en funció de

què? De zona, en funció del sistema educatiu, en funció de

l’o fer ta  educativa, qui faria  aquesta  adscripció?

L’administració? Els propis centres? Els pares? Realment és un

tema complex i que a la llarga no millora la situació actual, més

bé el contrari. Nosaltres consideram que l’aplicació d’aquesta

mesura suposaria eliminar la possibilitat d’escollir (...) quan un

alumne acabés primària. I d’altra banda la lliure elecció de

centre quedaria restringida al primer curs d’infantil, la qual

cosa limita considerablement la possibilitat de realitzar un

canvi en el centre en qualsevol moment del procés educatiu i

per tant, suposa una limitació de la llibertat de les famílies. Tal

com ja han comentat abans, l’única fórmula que nosaltres

trobam és la de garantir la lliure elecció de centre és

l’establiment de mecanismes per tal d’augmentar aquesta oferta

educativa i és amb això en allò que està realment treballant

aquest Govern i amb un pla d’infraestructures educatives que

compta ara mateix amb un pressuposts d’uns 200 milions

d’euros, però la construcció de nous centres públics

d’ensenyament, per a reformes, per a ampliació de centres

existents. Amb la creació de l’IBISEC s’ha fet realitat aquest

compromís que ja va adquirir el Govern balear. Per altra banda

també convé conèixer quins són els índex de satisfacció en la

qual l’actual sistema de lliure elecció de centre ha comptat. Ja

ho he comentat abans, un 96 % de satisfacció en aquest curs

2004-2005, xifres que convendran amb mi que no estan gens

malament.

Amb el sistema que actualment s’està aplicant donam més

oportunitats a tothom, tothom competeix per igual, no coartam

la llibertat als alumnes d’altres centres educatius. I prova de

què aquest sistema, a part de tot el que ja he comentat, dels

índex de satisfacció, també està funcionant bé i és que no

consta inicialment, si jo no vaig errada, que cap centre públic,

excepte Son Rullan que reuneix unes característiques que

segurament tots vostès ja coneixen, unes característiques molt

concretes quant a la ubicació de la pròpia escola pública i la

ubicació de l’institut a la mateixa parcelAla i que es pot

interpretar, sense ser-ho, com un centre integrat. Però tornat a

allò que deia, cap centre ni cap colAlectiu ho ha demanat a la

conselleria, ni ha fet aquesta petició a la conselleria.

I per exemple altres preguntes que nosaltres ens feim, quina

escola pública hauria de ser la que estigués adscrita a l’Institut

Ramon Llull? O a l’Institut Joan Alcover per exemple? Quines

possibilitats tendrien els alumnes que volguessin estudiar en

aquests instituts si no vénen d’un centre que estigués adscrit a

ells mateixos? Realment les oportunitats quedarien molt

reduïdes. I això és justament allò que nosaltres no volem

provocar. Nosaltres jutjarem sempre per garantir la lliure

elecció de centre, anirem el Govern a seguir amb la línia de

millorar els centres actuals, a construir-ne de nous, millorar la

situació del professorat. Només d’aquesta manera podrem

garantir que l’alumne pugui tenir absoluta llibertat a l’hora de

prendre decisions tan importants en la seva pròpia vida com és

la seva educació per al seu propi futur.

Són sistemes diferents, amb formes d’aplicació diferents,

totes dues tenen avantatges i desavantatges. Per a nosaltres ara

per ara pesen més els avantatges cap a la no creació de la

matrícula única per tal de garantir la lliure elecció de centre.

Tal vegada sí que es podria estudiar la possibilitat de crear

centres públics integrats i d’aquesta manera rebrien el mateix

tracte, exactament igual, que els centres concertats, un únic

centre, una única direcció, un únic projecte educatiu. Però

aquesta és una possibilitat que ara per ara no es pot plantejar

aquí i a més, nosaltres consideram que no és un tema a

plantejar-se a través d’una proposició no de llei, tal vegada és

un tema que s’ha de debatre dins els propis centres, entre les

associacions de pares i alumnes, entre l’administració i s’hauria

de consensuar ben clarament una proposta...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Feliu per favor.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Per tant, nosaltres a l’esmena in voce

que ha fet ara mateix el PSM, podríem estar d’acord en el sentit

de donar temps al Govern perquè faci totes aquestes passes per

poder parlar i per poder tractar amb els centres, associacions de

pares, FAPA i demés, aquest tema i a partir d’aquí prendre

decisions que no siguin a través d’una fórmula urgent i d’una

proposició de llei que diu que (...) des del Parlament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Feliu. Té la paraula la Sra. Rosa Maria

Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

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

Sr. Riudavets, efectivament té raó, hi ha hagut experiències o

sistemes similars, però a mi em sembla que el que proposem és

una qüestió diferent. El que proposem és augmentar

l’eficiència, evitar tràmits, baremacions, informar del

compromís de l’administració i en funció precisament de les

iniciatives existents i amb la participació de qui considerem,

dissenyar el millor sistema que ens faciliti aquesta eficiència.

Nosaltres per descomptat acceptarem aquesta esmena que vostè

ens ha fet perquè potser el redactat era una mica radical, però

de cap manera el fons era radical, en el sentit que no posàvem

termini, ni res. Per tant, nosaltres acceptarem la seva esmena de

transacció.

Jo seré el més breu possible perquè sé que tothom té pressa

i a més en aquest Parlament hi fa molt fred, jo almenys sempre

hi tenc molt fred. He decidit venir vestida com vostès que

porten americana perquè així serà molt més fàcil. Només vull

dir-li Sra. Feliu que precisament jo crec que vostè té raó, el

terreny que nosaltres ens hem atrevit a plantejar és un terreny

amb molts interrogants, precisament per això el plantegem,

precisament per això feim propostes, millorables segur i sens

dubte que exigiran molta imaginació, precisament per aquests

terrenys que són incerts i que creen angoixa. Com podem
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garantir l’opció de canvi de centre que nosaltres proposem o

que hem posat com una de les prioritats i una de les condicions

evidents? Idò precisament fent el millor procediment, buscant

aquest procediment que augmenti l’eficàcia, sense conculcar

cap dret bàsic. Em diu vostè “cap colAlectiu ho ha demanat”.

No, perquè és obligació també de l’administració, és

responsabilitat de l’administració fer suggeriments de millora

encara que cap colAlectiu no ho digui concretament.

En resum, com que confiam realment en la bondat de la

nostra proposta i, per tant, estam segurs que els estudis que es

faran ens permetran dissenyar el millor mètode per aplicar una

matrícula única i, per tant, augmentar l’eficàcia del nostre

sistema educatiu, nosaltres acceptarem l’esmena in voce que

ens ha fet el Sr. Riudavets

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. Jo li agrairia que ens llegís

aquesta modificació perquè els Serveis de la casa en tenguin

constància i també tots els grups.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí. “El Parlament de les Illes Balears insta...”

EL SR. PRESIDENT:

No, és una modificació.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a estudiar la possibilitat de crear una sola

matrícula d’entrada al sistema educatiu obligatori a través dels

centres públics a partir de la coordinació pedagògica i la

participació dels pares i les mares d’alumnes, i sense que en

cap cas no s’anulAli el dret de llibertat de canvi de centre”.

Aquesta és la proposició.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència entén que tots els grups estan d’acord?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sr. President. Voldria demanar si aquesta és l’esmena del

PSM.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, si tothom hi està d’acord, s’aprova aquesta proposició

no de llei per assentiment.

S’aixeca la sessió.
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