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EL SR. PRESIDENT:
Començam el ple del dia d’avui. El primer punt de l’ordre
del dia consisteix en el debat de les preguntes amb solAlicitud
de resposta oral davant ple.
I.1) Pregunta RGE núm. 1037/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Rosa M aria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a absentisme i fracàs escolar a les Illes
Balears.
Primera pregunta, ajornada de la sessió anterior, RGE núm.
1037/05, relativa a absentisme i fracàs escolar a les Illes
Balears, que formula l’Hble. Diputada Sra. Rosa Maria Alberdi
i Castell, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula
l’Hble. Diputada.
LA SRA. ALBERDI I CASTELL:
Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Conseller. El
Grup Parlamentari Socialista ja li ha comentat diverses vegades
que té molt d’interès en parlar davant aquesta cambra dels
problemes que ens importen a tots relatius a l’educació. Se’ns

dubte l’absentisme i el fracàs escolar són uns d’aquests
problemes i uns dels més importants. Per això li demanem que
ens informi de les mesures que ha pres o pensa prendre la seva
conselleria per fer front a aquests problemes d’absentisme i
fracàs escolar que es donen a les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Jesús Fiol i Amengual):
Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, vull dir en primer lloc
que el fracàs escolar i l’absentisme no és una qüestió nova, és
important pensar i saber que la reflexió que es faci sobre aquest
problema s’ha d’ancorar en el fet que això és una cosa que ve
de molt enrere i és un fet que no és nou, perquè no hauríem de
caure en la temptació d’atribuir a aquest govern també el fet de
l’absentisme escolar i del fracàs escolar. Ja sé que la Sra.
Diputada no ho fa, però m’interessa subratllar que, dels molts
mals que assoleixen aquesta comunitat per culpa del Partit
Popular, no hi ha entre ells el de l’absentisme escolar.
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Per tant hem de posar remei i cura a aquesta situació.
L’absentisme que es produeix per malaltia jo crec que està ben
resolt: hi ha convenis amb Son Dureta, amb la Conselleria de
Sanitat, hi ha convenis amb ASPANOB, amb diverses
associacions de nins malalts, i per tant jo crec que aquest tema
més o menys -hem fet algunes correccions respecte a allò que
es feia abans- està bastant ben resolt.
Ens trobam amb l’absentisme habitual, que es dóna en
diverses categories: intermitent, esporàdic, fins i tot crònic o
desescolarització, i per resoldre aquest tema hi ha diverses
accions. Una d’elles, naturalment, és incrementar els professors
AD, d’atenció a la diversitat, que en aquest moment ja són 300
a les Illes Balears, i també polítiques transversals amb altres
departaments. Vull destacar molt principalment els convenis
que estan a punt de signar-se amb Serveis Socials, amb el
Ministeri de Justícia, amb la Fiscalia de Menors, amb l’Oficina
del Defensor del Menor, i amb el departament d’Inspecció. I
vull també subratllar la importància dels programes
d’intervenció socioeducativa, alguns d’ells concertats amb la
Conselleria de Presidència, com el programa Alter, que
vehiculat a través dels ajuntaments treballa per evitar que
l’absentisme creixi i tengui la força que en aquest moment té.
També vull explicar, per acabar, que hem impulsat l’any
passat un congrés dedicat específicament a l’absentisme, que
enguany tendrà una segona edició molt relacionada amb el tema
del professorat, segons els experts ens aconsellen, i també no
vull deixar de dir que en el congrés que estam preparant per al
futur i en el qual vostès també participaran, idò l’absentisme
serà un tema destacat.
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però que a nosaltres ens sembla que l’eix fonamental és que es
converteixin en persones, professionals que estiguin de forma
permanent en el sistema educatiu, en l’equip educatiu.
I per últim la conselleria ha de propiciar, em sembla a mi,
un gran acord entre tots els que tenim responsabilitats en el
tema de l’educació. Per això li agafem la paraula, que ara acaba
de tornar a recordar-nos però que ja va dir el dia 14 de
desembre, i l’instem perquè el congrés que va anunciar sigui
aquesta primera passa que demostri que de veritat es volen
resoldre entre tots els problemes que ens importen.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Conseller.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Jesús Fiol i Amengual):
Gràcies, Sr. President, molt breument perquè tenc molt poc
temps. Nosaltres no hem de demostrar que tenim interès a
resoldre aquest problema. Nosaltres feim coses dirigides a
resoldre aquest problema. Naturalment esperam la colAlaboració
de vostès. Ara, si tocam el tema de les ràtios amb
regularitzacions com s’estan fent en aquests moments i amb
efectes cridada d’agrupacions familiars com tendrem els
pròxims mesos, jo pronostic gran dificultat també per poder
mantenir ràtios...
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Diputada.
LA SRA. ALBERDI I CASTELL:
Moltes gràcies. Sr. Conseller, està clar que sí, que té raó, els
problemes no vénen de nou, ja fa temps que hi són i hi ha
mecanismes de prevenció d’aquests problemes, mecanismes
que per descomptat els centres porten a terme perquè si no
vostès els sancionarien, si no ho fessin així. També és cert que
vostès quan hi ha problemes específics donen recursos extres.
Però a nosaltres ens continua semblant que això és una política
sobretot de prevenció del problema, i nosaltres estem per
proposar-li que faci una política de promoció de l’eficàcia del
sistema educatiu, política que ens sembla que hauria de passar
fonamentalment per tres eixos.

I.2) Pregunta RGE núm. 1039/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions de l'IBISEC a Eivissa i
Formentera.
Passam a la segona pregunta ajornada de la sessió anterior,
RGE núm. 1039/05, relativa a actuacions de l’Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, IBISEC, a
Eivissa i Formentera, que formula l’Hble. Diputada Sra.
Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula l’Hble. Diputada.
LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

El primer és trobar el bessó del problema. Ja li hem
comentat en diverses ocasions que a nosaltres ens sembla que
és important estudiar els centres on es produeixen aquests
problemes, estudiar sobretot les ràtios professor-alumne -ahir
en venia la premsa també plena d’aquest tema-, i mirar la
distribució d’alumnes precisament amb necessitats especials.
Aquest seria el primer eix.

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el gener
de l’any 2004 va sortir publicat al Butlletí Oficial de les Illes
Balears el decret de creació de l’Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals anomenat,
com tots ja vostès saben, IBISEC. Un mes més tard a l’illa
d’Eivissa es va presentar el Pla d’infraestructures educatives
que s’havia previst dur a terme dins les Illes Pitiüses. Aquest
pla contempla accions que van des de la construcció de nous
centres educatius fins a la reforma o ampliació dels centres ja
existents.

El segon és treballar per aconseguir que educar sigui cosa
de tots, o sigui, obrir el sistema educatiu a molts altres
professionals, professionals que ja hi són, en algun cas:
treballadors socials, psicòlegs, mediadors, educadors de carrer,

Fet aquest petit recordatori, Sr. Conseller, la pregunta que
li vull formular avui aquí en nom del Grup Parlamentari
Popular, a pesar que estic segura que les seves explicacions
també seran de gran interès per als meus companys d’altres
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grups polítics, és que ens digui quines són les previsions que té
la seva conselleria en relació a les actuacions que portarà a
terme l’IBISEC a les illes d’Eivissa i Formentera durant l’any
2005.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Conseller d’Educació.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Jesús Fiol i Amengual):
Gràcies, Sr. President. Naturalment farem un gran esforç
financer enguany per redimir les Pitiüses de l’estat
d’abandonament en què es trobaven en qüestions
d’infraestructures educatives, un esforç extraordinari que pujarà
a 20 milions d’euros d’inversió i que fonamentalment
s’adreçarà a diverses obres, de les quals podríem destacar
reformes diverses al colAlegi de primària de Torres de Balàfia,
unes reformes a Sant Ciriac a Santa Eulària del Riu, una
reforma a l’Escola d’Arts, unes reformes també a l’IES Xarc,
una instalAlació de calefacció a Sant Joan de Labritja, una
reforma al colAlegi Santa Eulària, reforma del centre Sant
Mateu de Sant Mateu d’Albarca, una nova cuina per al colAlegi
de S’Olivera, una instalAlació de calefacció d’electricitat a Sant
Rafel, també instalAlació de calefacció a l’IES Quartó de
Portmany, i diverses altres obres que no relataré ara per no
cansar les seves senyories.
Però molt especialment també la construcció del nou
conservatori a la ciutat d’Eivissa, que era una vella demanda i
una reclamació justíssima i històrica, i per a la qual hem
aconseguir ja la llicència d’obres, la qual cosa em permet
anunciar a la cambra que molt properament, esper que abans de
Pasqua, puguem fer la licitació d’aquesta obra i naturalment
començar ben aviat a construir aquest recurs tan necessari per
a la formació de l’alumnat amb interessos musicals a l’illa
d’Eivissa.
Per tant vull insistir en el fet que naturalment farem un
esforç molt rellevant, molt necessari i també molt just perquè
les infraestructures educatives d’Eivissa i Formentera es posin
a l’alçada de la demanda i de les necessitats reals
d’escolarització que tenim a Eivissa i a Formentera. I
naturalment aquesta inversió suposa un percentatge molt
important dels recursos que dedicarà l’IBISEC enguany a obra
pública.

EL SR. GASCÓN I MIR:
Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, curiosament la nostra autonomia, juntament amb la
de Castella i la Manxa per altres motius, són les úniques en què
l’alcohol no entra a la Llei de drogues. Volíem saber quan
vostè pensa fer una llei d’alcohol que ens va anunciar en el
moment que es va discutir la Llei de drogues. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Consellera de Salut.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Gascón, presentaré davant aquest parlament el projecte de llei
de begudes alcohòliques quan estigui degudament consensuat.
Jo vaig dir -és cert- que presentaria aquest projecte en els
darrers mesos del 2004, però li he de reconèixer que el meu
criteri és que encara no està degudament consensuat, i
precisament perquè volem fer una llei que sigui vertaderament
efectivament, i només ho aconseguirem si està consensuada no
només amb el sector que sigui afectat, sinó també amb altres
administracions amb competències, podrem aconseguir aquesta
efectivitat. Per tant jo confii que totes les feines que estam fent
en aquests moments amb aquest ànim de consens ens puguin
dur aquest projecte de llei al Parlament al llarg del 2005.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Diputat.
EL SR. GASCÓN I MIR:
Gràcies, president. Un any, doncs, de demora, de final del
2004 fins al 2005, perquè no s’ha pactat amb les associacions
i amb les entitats que vostè diu que estan negociant, o que s’han
de posar d’acord, i que nosaltres voldríem saber concretament
a qui es refereix quan diu que estan negociant amb
determinades entitats, si són Alcohòlics Anònims o si són un
altre tipus d’entitats, amb les quals vostè està parlant.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.
Té la paraula l’Hble. Consellera.
I.3) Pregunta RGE núm. 1283/05, de l'Hble. Diputat Sr.
M iquel Gascón i M ir, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a llei d'alcohol.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la tercera pregunta, RGE núm. 1283/05, relativa
a Llei de l’alcohol, que formula l’Hble. Diputat Sr. Miquel
Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula
l’Hble. Diputat.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):
Gràcies, Sr. President. És cert que duim un any, però li puc
assegurar que no arribarem als quatre anys de retard que va
tenir la Llei de drogodependències perquè encara som l’única
comunitat autònoma que no la tenim.
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Però en qualsevol cas, Sr. Gascón, jo li dic, per exemple,
què feim amb la publicitat i la promoció de les begudes
alcohòliques per no anar en contra també dels interessos de les
denominacions d’origen de la nostra comunitat? On posam el
límit si hem de fer una distinció entre begudes destil Alades o
fermentades, com fan altres comunitats autònomes? Com
regular el “botellón”, que és un dels principals problemes?,
perquè el que no podem fer és el que hi havia regulat: prohibir
literalment el consum en el carrer sense pensar que això, si no
ho feim en colAlaboració amb els ajuntaments, no serà efectiu,
perquè tanmateix no es podrà aplicar. On posam la minoria
d’edat? Són una sèrie de qüestions que encara estan per
resoldre i que el que volem fer és això, consensuar, no només
amb aquests sectors sinó també amb les administracions.
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És importantíssim, perquè a nivell d’esport entre illes i a
nivell d’esport amateur és molt important allò que vostès han
fet, però si nosaltres realment volem potenciar l’esport
professional, volem promocionar l’esport al més alt nivell i
sobretot volem possibilitar que els nostres esportistes tenguin
la mateixa oportunitat, no queda més remei que els donem
ajudes per anar també a la península. És l’única manera
d’anivellar i és l’única manera que puguem incrementar,
fomentar i millorar l’esport dels nostres esportistes.
Ens agradaria saber quines previsions té i sobretot quines
notícies té en aquest cas per part del Govern central. Moltes
gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Li he de dir una cosa; a la darrera reunió que vaig tenir amb
la ministra de Sanitat en el consell interterritorial li vaig dir:
“Vostè fa una llei contra el tabac que farà que la Llei de
drogues del Parlament de les Illes Balears tengui una vigència
de tres o quatre mesos; si vostè ha de regular les begudes
alcohòliques, digui-m’ho perquè anirem de la mà”. La ministra
va manifestar també el seu interès per regular aquesta qüestió
i la meva idea, com no pot ser una altra, és també consensuar
aquesta llei amb el ministeri. Per tant jo supòs que ja el 2005
estarà feta.
Gràcies.
I.4) Pregunta RGE núm. 1332/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a finançament del transport d'esportistes.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la quarta pregunta, RGE núm. 1332/05, relativa
a finançament del transport d’esportistes, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat.
EL SR. PASTOR I CABRER:
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, fa una
setmana vàrem tenir l’oportunitat de tenir aquí una
interpel Alació i de poder debatre tots els aspectes que estan
relacionats amb els nostres esportistes, amb els esportistes de
les nostres illes. Jo crec que si a una conclusió vàrem arribar i
que va ser unànime va ser la importància de la iniciativa que
havia pres el Govern quant a subvencionar al cent per cent el
transport dels nostres esportistes i dels clubs esportistes entre
les illes.
A mi m’agradaria saber, perquè no era part del debat,
aprofitant l’interès demostrat pel grup majoritari de l’oposició
i amb responsabilitats de govern a Madrid, a pesar que l’interès
va ser centrat en un esport en concret, en aquest cas l’esport
ciclista, per a nosaltres és més important l’esport en general i
ens agradaria saber quines previsions té en aquest cas el
Govern que per part de l’Estat aquests doblers també puguin
arribar als nostres esportistes i als clubs per al transport no
només entre illes, que això ja està fet pel Govern, sinó per al
transport dels clubs i dels esportistes entre les illes i la
península.

Té la paraula l’Hble. Consellera de Presidència.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):
Gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Diputat, amb la
preocupació que té aquest govern per als esportistes, i no
només ja com ha demostrat amb aportacions econòmiques
importants per fer més fàcil -com comentaré- el desplaçament
entre illes, sobretot hem fet una petició al Govern central
perquè hi pogués haver igualtat en desplaçaments també a la
península, i ja que el Govern de les Illes fa una aportació també
en aquest sentit, els hem demanat ja l’any 2004 que doblassin
l’aportació que feien fins ara.
Si sumàssim les aportacions que fa el Govern d’aquestes
illes per als desplaçaments entre illes, que és aproximadament
d’1.200.000, i que a més allò important no només és la mesura
econòmica, sinó també com s’ha aplicat, que en definitiva el
que s’ha aconseguit és no haver d’avançar els doblers per part
dels clubs i ajudar a aquestes economies un poc petites que
tenen els clubs amb menys esportistes, sinó que també hem fet
una aportació aproximada de 800.000 euros per a aquests
desplaçaments cap a la península i d’altres aportacions per a
altres tipus de campionats, fins ara l’aportació que ens dedica
l’Estat en aquest sentit és aproximadament de 400.000 euros.
Hi va haver una petició per part del Govern de les Illes Balears
perquè doblàs aquesta aportació i podríem arribar també a
aquest desplaçament gratuït quan hi hagués competicions
nacionals a la península, i fins ara únicament la resposta que
hem tengut de l’Estat ha estat un augment d’un 5%. Per tant
davant un 50% que nosaltres demanàvem és un 5%. Si hi ha
d’haver un augment progressiu és evident que al final de la
legislatura no arribarem ni prop fer-s’hi ja a aquest 50%.
Però aprofitaré també, com vostè comentava, Sr. Diputat,
a causa de la preocupació del grup majoritari de l’oposició per
l’esport d’aquests illes, que realment es posin al nostre costat
en aquest sentit i ens ajudi a reiterar aquesta petició al Govern
central per poder arribar a aquesta aportació per part del
Consell Superior d’Esports i poder fer que els nostres
esportistes puguin viatjar gratis també a la península.
Moltes gràcies.
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I.5) Pregunta RGE núm. 1282/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Patrícia A bascal i Jiménez, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Pla I+D+i.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la cinquena pregunta, RGE núm. 1282/05, relativa
a pla I+D+i, que formula l’Hble. Diputada Sra. Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula l’Hble. Diputada.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sr. President. Señoras diputadas, señores
diputados, Sr. Conseller, cuando usted presentó en septiembre
de 2003 sus líneas de actuación en referencia al área de
innovación, dijo que aunque no le convencía que el anterior
equipo de gobierno hubiera puesto en marcha un plan de
innovación y un plan de investigación y desarrollo, pensaba
cumplirlo hasta el 2004, fecha en la que finalizaba.
Usted anunció que a lo largo del 2004 se redactaría un
nuevo plan de investigación, desarrollo e innovación, y se
presentaría en enero del 2005. Estamos a 15 de febrero y no se
ha presentado ni se ha mencionado. Sr. Conseller, ¿cuáles son
los motivos por los que no se ha aprobado el plan de I+D+i que
usted se comprometió a aplicar en el 2005?

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sr. President. Sr. Conseller, según lo que usted
acaba de comentar primero van a evaluar el anterior plan para
luego redactar uno nuevo. Entonces automáticamente la
siguiente pregunta és: ¿cuánto tiempo se tarda en evaluar un
plan que se supone tenía una finalidad y cuyos objetivos o están
cumplidos o no? Sinceramente yo creo que se tienen que
adelantar el trabajo, y un nuevo plan significa una continuidad
de lo establecido, y para ello, independientemente que se haga
una evaluación para ver en qué punto se ha podido quedar
pendiente, lo lógico y lo natural es que ese plan ya estuviera
redactado e incluso que se estuviera aplicando ya, porque los
temas de I+D+i son de continuidad, no es “ahora paramos,
ahora resulta que evaluamos y a continuación volvemos a
empezar”.
Yo creo, Sr. Conseller, que este caso, sinceramente, está
fallando en este tema. Entiendo perfectamente que se haga una
evaluación, pero ya con un plan que continuara con el anterior.
Ha tenido año y medio para ir viendo cómo se desarrollaba el
plan anterior; durante este año y medio usted ha tenido que ir
comprobando -o las diferentes direcciones- si se estaban
llevando a cabo los objetivos que estaban marcados en ese
plan, porque le recuerdo que cualquier plan tiene como meta
cumplir una serie de objetivos, y en temas de I+D+i
sinceramente creo que los objetivos no se están cumpliendo
pero por falta de interés por parte de su conselleria.

Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Conseller d’Economia, H isenda i
Innovació.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):
Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, com vostè ha dit molt
bé nosaltres ens vàrem comprometre, en temes de recerca i
d’innovació creim que és important continuar les polítiques i no
fer canvis bruscos, i ens vàrem comprometre a complir el
primer pla de recerca i el primer pla d’innovació, que el pla,
com vostè ha dit, ha acabat el 31 de desembre del 2004 i per
tant fa un mes i mig que ha acabat la seva vigència. En aquest
cas s’ha de dir que sempre s’actua en els temes d’innovació i en
els temes de recerca, avaluar el que s’ha fet per corregir els
efectes negatius i potenciar els positius. Per tant a l’hora de
redactar un nou pla ens hem de basar en l’avaluació anterior.
Des de fa tres mesos s’està avaluant el pla anterior, vàrem
començar a avaluar-lo dintre del darrer trimestre, quan encara
estava en vigència, perquè també (...) que tenien la seva
importància, i ara hem acabat d’avaluar aquest pla i s’està
redactant el nou pla.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Diputada.

No hay ese interés que debería tener. Lo único que hizo en
un principio fue dotar mal dotados los temas de I+D+i en el
2003, se le dijo en el 2004, en el 2005 usted ha incrementado
las partidas pero no ha hecho absolutamente nada más, y eso,
Sr. Conseller, en una sociedad que avanza continuamente y una
sociedad como la nuestra, que necesita diversificar todo lo que
son los temas de I+D+i, sinceramente creo que le queda mucho
camino por recorrer...
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula l’Hble.
Conseller.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sra. Diputada, no estam aturats en cap moment. Aquest govern
sí creu en l’R+D+I i ha doblat el seu pressupost, quan el
Govern central va anunciar un increment del 25% i ha quedat
en un 7%. El Consell Superior d’Investigacions Científiques
creixia quan governava el Partit Popular el 17% i ara ha crescut
el 7% amb el malestar. És a dir, que nosaltres hem posat els
mitjans i hem complit.
Que vostè digui que hem de tenir redactat el pla abans
d’avaluar l’anterior, perdoni, això no té lògica, perquè llavors
significaria que no donaríem cap sentit a l’avaluació. És a dir,
si total ja ho tenim redactat, per què avaluar? No, no, s’ha
d’avaluar i després...
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A més, el que sí li reconec és que el paper d’oposició el fa
molt bé, perquè vostè em critica que dia 15 de febrer no
tenguem aprovat el pla nou que serà de ciència, tecnologia i
innovació, quan el pla 2001-2004 va ser aprovat pel govern
anterior el 21 de desembre, i el pla d’innovació 2001-2004 va
ser aprovat el mes de juny 2002. Per tant el paper d’oposició
molt bé però a l’hora de fer les coses no les fan tan bé.

Moltes gràcies.

I un altre tema que li vull dir és que un dels motius pels
quals estam en aquesta fase de redacció és que aquest govern
sí que va fer els deures i va firmar un protocol amb el Ministeri
de Ciència i Tecnologia en aquells moments, el programa
España.es, que forma part d’aquest pla. El mes de juny de l’any
passat vàrem enviar un esborrany al nou ministeri...

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

EL SR. PRESIDENT:
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(Aldarull a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula la Sra. Diputada.

Gràcies, Sr. President. Pot contestar el conseller per què
aquesta diputada és aquí? Perquè és diputada; perquè és
diputada i, exercint el dret com a diputada, li he demanat que
em respongui. Si vostè diu que açò que apareix a diversos
diaris, no a un ni a dos, i diversos dies no és publicitat, idò no
sé quina definició dóna vostè a la publicitat de la Conselleria de
Treball i Formació. Això no és publicitat, Sr. Conseller?

Moltes gràcies, Sr. Conseller.
I.6) Pregunta RGE núm. 1284/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme García i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a publicitat del Pla de formació laboral.
Passam a la sisena pregunta, RGE núm. 1284/05, relativa a
publicitat del Pla de formació laboral, que formula l’Hble.
Diputada Sra. Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputada.

Que no és enganyosa, efectivament ho haurien de resoldre
els jutges o la companya que té vostè al costat, i que se n’ocupa
del consum i de la publicitat enganyosa, i que per cert no (...)
a la que té responsabilitats.
Per tant, Sr. Conseller, el que faig jo aquí és exercir la meva
tasca d’oposició i denunciar plans inexistents del Govern de les
Illes Balears. Moltes gràcies.
(Més aldarull a la sala)

LA SRA. GARCIA I QUEROL:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. President. A mitjans de novembre apareixia a
la premsa, a tota la premsa de Balears, un anunci -jo crec que
a simple vista es pot veure- que anunciava Plan de formación
laboral, en castellà, en el qual s’oferien uns cursos bastants
específics, d’operador de càmera, operador d’equips i edició,
tècnic de so, i alguns que ni tan sols no sé pronunciar,
d’algunes especialitats que ni tan sols no sé pronunciar.
Com a conseqüència d’això jo he de suposar que el Govern
tenia un precís diagnòstic del fet que s’estaven creant noves
ocupacions a les Illes Balears i que això necessitava un pla de
formació. Preguntat per aquesta diputat el conseller respon que
el Pla de formació laboral al qual faig referència a la meva
pregunta és el títol que es dóna a la formació. Per tant això
motiva avui la meva pregunta, que diu: “La publicitat
apareguda el dia 14 de novembre que anunciava el Pla de
formació laboral i signada per la Conselleria de Treball pot ser
considerada publicitat enganyosa, donat que el mateix govern
reconeix la inexistència del pla publicitat?”. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Conseller de Treball i Formació.
EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):
Gràcies, Sr. President. Dos no, Sra. Diputada. No al fet que
açò sigui publicitat, i no que ho sigui enganyosa, i vostè sap
perquè, perquè si fos així vostè seria al jutjat i no aquí, i si és
aquí acabi’m d’explicar a la segona intervenció per què és aquí
i no al jutjat i em demana si això és enganyós.

Té la paraula el Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):
Moltes gràcies. Vostè és diputat i és aquí, però té companys
que els encanta anar al jutjat, i a més ben assessorats per..., bé,
ja ho sap vostè.
La qüestió de la seva pregunta. El programa complementari
de l’Objectiu 3 és el que preveu, aprovat pel pacte, continguts
i estratègies d’activitats de comunicació i informació. La
Direcció General de Formació ha dissenyat la imatge
corporativa que identifica les actuacions en el marc del
programa Objectiu 3 i que són amb l’anagrama següent; hi ha
el pla de formació que es presenta, i tal. No és res més que un
programa de comunicació i d’informació que conté els
programes següents: programes de formació d’Objectiu 3 de
Fons Social Europeu, el pla FIB nacional que vostè coneix, i la
iniciativa comunitària Equal. Per tant aquelles finançacions de
formació que són estrictament amb fons de la comunitat
autònoma no estan previstes dins l’estratègia d’activitats de
comunicació, i per tant els hem de donar un títol diferent
d’enllaç que està reservat a aquest finançament.
Per tant no és res més que el mateix dins el que és
l’obligació i l’activitat de difondre, comunicar i informar, i açò
no són anuncis i molt menys enganyosos, no és publicitat, vull
dir, i molt menys enganyosa, sinó que és una actuació obligada
pel Govern per posar en coneixement de qualsevol interessat la
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formació que fa quan està finançada exclusivament amb fons de
la comunitat autònoma.

que en un determinat moment també varen fer una aportació
econòmica.

Moltes gràcies.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

I.7) Pregunta RGE núm. 1285/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pista d'atletisme de l'estadi de Son
M oix.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la setena pregunta, RGE núm. 1285/05, relativa
a pistes d’atletisme de l’estadi Son Moix, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputat.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sr. Presidente. La semana pasada a lo largo de la
interpelación preguntamos de forma reiterada a la consellera
del ramo a ver qué opinión tenía acerca de la pista de atletismo
del estadio de Son Moix, y si la opinión del Gobierno era
retirarla, mantenerla, o cuál era su opinión. Pese a que lo
pregunté dos o tres, o cuatro veces, no sé cuántas ya, al final no
se me contestó. Por esto la pregunta que formulo hoy va
dirigida al Gobierno en general, a ver si hay alguien ahí que me
pueda contestar y decir si el Gobierno tiene opinión acerca de
la retirada o del traslado de la pista de atletismo del estadio de
Son Moix para permitir que tanto el Mallorca pase a tener una
posición mejor en la disputa de sus partidos, como que los
atletas puedan tener un mejor acceso a la práctica de su
deporte.
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. D iputat, vostè va tenir la meva
contestació; la tornarà tenir avui. Però jo crec que és important
parar esment en segons quin tipus d’antecedents. L’estadi de
Son Moix es va construir amb finançament de quatre
institucions: per una part el Consell Superior d’Esports, per
l’altra part del Govern de les Illes Balears, també pel Consell
Insular de Mallorca i també per l’Ajuntament de Palma. Una
vegada que es varen construir aquestes instalAlacions de Son
M oix aquestes quatre institucions varen acordar que fos
l’Ajuntament de Palma que les gestionàs. Després d’haver
acordat això l’Ajuntament de Palma va fer un conveni de cessió
amb el Reial Mallorca per a la seva utilització i, després de tot
això, a partir de l’any 2001 és quan el Mallorca reclama que es
retiri aquesta pista d’atletisme.
Davant aquests antecedents la meva postura i la meva
opinió, Sr. Diéguez, és mantenir el respecte cap aquestes dues
institucions, per una part l’Ajuntament de Palma i per l’altra el
Mallorca, així com ho fan les altres institucions implicades i

Té la paraula l’Hble. Diputat.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sr. Presidente. O sea, no sabe, no contesta. Mire,
le corregiré dos o tres cosas. Primero, el estadio de Son Moix
fue subvencionado en el momento de su construcción por el
Gobierno central del Partido Popular, por el Ayuntamiento de
Palma del Partido Popular, y también por el Govern balear del
Partido Popular, no por el Consell de Mallorca, se lo puedo
asegurar, y además con la postura manifestada por el Consell
de Mallorca en el sentido de decir que se estaba llevando a
cabo una construcción de una pista de atletismo en un estadio
que iba a tener problemas en un futuro. Incluso ese diputado
que les habla les dijo en su momento -y ahí están las
hemerotecas para respaldarme- que existían ya en el momento
de la construcción del estadio los planos para retirar la pista de
atletismo. Incluso se construyó el estadio teniendo en cuenta
que se retiraría en un futuro la pista de atletismo. Fíjese si
estaba claro el asunto.
Entonces lo que yo le pregunto, Sra. Consellera, más allá de
quién financiará, -porque ya lo veo, la culpa irá a pasar al
Gobierno central que tendrá que pagar la retirada de la pista, o
quien sea-, no se preocupe por quién lo tenga que pagar; yo le
pido ahora su opinión política. Su opinión política es:
¿considera que tiene que seguir allí o que se ha de trasladar por
el bien de los dos deportes implicados? Le pido su opinión
política, no quién la financiará. Después usted dirá que la tiene
que financiar el Gobierno del Estado y ya veremos quién la
tiene que financiar, pero diga usted cuál es su opinión política.
Yo le digo la nuestra: la nuestra es que se tiene que trasladar y
facilitar así la práctica del deporte, tanto a los atletas como a
los partidarios del fútbol.
Le pido su opinión política, insisto, no quién la financiará.
Dígamela, si la sabe, si tiene, y si no tiene dígalo: “No
tenemos”. Le anunciaré una cosa, ¿sabe qué harán?, van a tratar
de dejar el tema lo más atrás posible y luego lo podrán en su
programa electoral, trasladar la pista de atletismo. Ya lo verá.
Nada más.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Consellera.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):
Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo li he donat la meva
opinió, l’hi he dit que jo no em ficaré en cap tipus de gestió
d’una instalAlació que no sigui competència d’aquest govern i
que no sigui una instalAlació...
EL SR. PRESIDENT:
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Un poquet de silenci, per favor.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):
...autonòmica. Sr. Diéguez, vostè està dient de qui va ser el
finançament d’aquestes pistes, però s’ha oblidat de dir que
vostè formava part del comitè de la Universiada i que a més
formava part d’una comissió a la qual s’arribaven a acords i
entre ells, d’instalAlacions. Per tant, vostè quan es va fer el tema
de Son Moix i se va decidir el tema de les pistes d’atletisme hi
estava. De totes formes recordar-li que és una petició que fa el
Reial Mallorca des de l’any 2001, que aquest Govern no s’ha
pronunciat ni l’any 2001 ni ara, no ho ha fet tampoc el Consell
Superior d’Esports, ni ho ha fet el Consell Insular de Mallorca.
Aquest Govern tampoc no ho farà, el que fa és dedicar-se a fer
coses per als nostres esportistes i entre elles, per als nostres
atletes i posar a la seva disposició, entre altres coses millorar
pistes d’atletisme, per exemple com se farà amb el nou
velòdrom a Sant Ferran, allà on hi haurà una pista d’atletisme
Sr. Diéguez i una zona d’entrenament. Moltes gràcies.
I.8) Pregunta RGE núm. 1333/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep M ayans i Serra, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajuts a l'olivar per part del M inisteri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
EL SR. PRESIDENT:
Vuitena pregunta RGE núm. 1333/05, relativa a ajuts a
l’olivar per part del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació que formula l’Hble. Diputat Sr. Josep Mayans i
Serra del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble.
Diputat.
EL SR. MAYANS I SERRA:
Gràcies, Sr. President. És una pregunta per a la consellera
d’Agricultura. I fa referència a quines repercussions tendrà per
als sectors agrícoles de les Illes Balears la distribució que ha fet
el ministeri quant a ajuts a l’olivar, perquè s’ha manifestat
públicament que nombrosos sectors, tan cooperatives i sectors
agrícoles, estan en desacord amb allò que ha fet el ministeri i
que en teoria desfavorirà molt les ajudes que abans es
destinaven a l’olivar de les Balears.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Consellera d’Agricultura i Pesca.
LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Referent
a la pregunta que me fa, dir-li que el reglament de la comunitat,
el reglament 583 del consell estableix que se concedirà un ajut
per hectàrea d’olivar, en funció de la subvenció cobrada durant
un període de referència i autoritza als estats membres a donar
d’aquesta manera el 60% de les subvencions rebudes i deixar
l’altra 40% per als olivars marginals.

2497

Què passa amb això? Idò que el ministeri ha decidit deixar
per als olivars marginals tan sols el 5%. I a més, el repartiment
que ha proposat no és per als olivars marginals, sinó per a la
totalitat dels olivars. Així que d’aquesta manera s’afavoreix
d’una manera espectacular la comunitat d’Andalusia, que és la
més afavorida en aquest tema. Segons aquests criteris, per
calcular la prima el ministeri ha considerat que Balears té una
superfície de 489 hectàrees, que són les que han rebut
subvenció per a l’oli, enlloc de les 8.073 hectàrees que tenim
en el registre oleícola.
Per tant, sortim molt perjudicats i sortim perjudicats perquè
si es repartís el 40%, moltes comunitats estaven d’acord amb
aquest repartiment. A Balears arribarien 3.200.000 euros i amb
la decisió que ha pres el ministeri a Balears arribaran 98.000
euros. Això la diferència d’un repartiment a l’altre.
Per tant, nosaltres entenem que el repartiment d’aquesta
quantitat no es fa amb criteris dels reglaments europeus i creim
que no és legal aquest repartiment. A Balears no se considera
més que el 5% de les hectàrees que tenen dret a subvenció. Per
tant, sortim perjudicats per les dues parts, una perquè no ens
contemplen totes les hectàrees d’olivar marginal i l’altre pel
repartiment del 5%.
Dir-li Sr. Diputat que la minva d’entrada de doblers per
ajudar a l’olivar marginal serà molt important, de 3.200.000
euros passarem a 98.000.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Consellera.
I.9) Pregunta RGE núm. 1334/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i M ut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millora dels camins rurals municipals.
Passam a la novena pregunta RGE núm. 1334/05, relativa
a millora dels camins rurals municipals que formula l’Hble.
Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula l’Hble. Diputat.
EL SR. OLIVER I MUT:
Gràcies, Sr. President. Des del Grup Popular ens
interessaria saber quines actuacions té prevista la Conselleria
d’Agricultura per a la millora dels camins rurals?
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Consellera d’Agricultura.
LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Idò en
resposta a la seva pregunta dir-li que tenim en projecte el tema
dels camins rurals, és un tema que importa molt a tots els
municipis i a la pròpia comunitat. Idò hem fet un pla a 3 anys,
allà on hi destinarem 8 milions d’euros, 2 milions ja les tenim
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destinats en el pressupost d’enguany i en aquests moment estam
tramitant davant la Direcció General de Pressuposts 3.000
euros per al 2006 i 3.000 euros per al 2007, una vegada que
tenguem passada aquesta tramitació farem una publicació
convocatòria per desenvolupar aquest projecte i que en el qual,
entre el que hi posarà el Govern i el que hi puguin posar els
ajuntaments interessats, podríem parlar d’una actuació d’uns
12.000 euros a totes les Balears en camins rurals.
Entenem que és un bon projecte i que els ajuntaments
estaran molts interessats en dur endavant aquest problema que
tenen cada un d’ells. Gràcies.
I.10) Pregunta RGE núm. 1335/05, de l'Hble. Diputat
Sr. Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a descompte en el transport aeri.

fet a Palma, a la resta dels pobles de Mallorca el 18%, a l’illa
de Menorca el 13%, a Eivissa també un 13,5%, a l’illa de
Formentera un 1% . I també s’han atès a les oficines de la
península de l’entitat financera aproximadament un 1%. Per
tant, veim que hi ha hagut una bona acollida i que era una
demanda que s’havia de solucionar ràpidament perquè els
ciutadans de Balears cobressin i tenguessin aquest descompte
el més aviat possible.
Gràcies.
I.11) Pregunta RGE núm. 1336/05, de l'Hble. Diputada
Sra. M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cost del diferencial del
descompte de transport aeri.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Passam a la pregunta desena RGE núm. 1335/04, relativa a
descompte de transport aeri que formula l’Hble. Diputat Sr.
Joan Font i Rosselló del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula l’Hble. Diputat.

Passam a l’onzena pregunta RGE núm. 1336/05, relativa a
cost del diferencial del descompte del transport aeri que
formula l’Hble. Diputada Sra. M isericòrdia Sugrañes i Barenys
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputada.
LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:
Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari Popular
voldríem saber quina ha estat la resposta dels ciutadans de les
Illes Balears a la iniciativa del Govern d’aquestes illes a
anticipar el ja famós 5% de descompte per transport aeri del 33
al 38%.
Moltes gràcies.

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Voldríem conèixer quina informació té el Govern en relació a
la possibilitat de què el M inisteri de Foment es faci càrrec de
l’import del diferencial del descompte en el transport aeri entre
el 33 i el 38%, que com ja ha dit el conseller d’Hisenda està
avançat pel Govern de les Illes Balears.
Voldríem saber fins quin punt podem fer cas aquesta vegada
del tarannà i el talent del Govern central.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies.
Té la paraula l’Hble. Conseller d’Economia i Hisenda.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Ángel Ramis d’Ayeflor i Cardell):
Gràcies, Sr. President, senyors diputats. Sr. Diputat, en
principi cal recordar que aquest problema ve iniciat perquè el
Ministeri de Foment no va publicar el decret d’increment del
descompte aeri del 33 al 38% dia 1 de gener. Per tant, el
Govern balear ha actuat en forma subsidiària per palAliar els
problemes als ciutadans.
Cal dir que al llarg de la primera setmana la quantitat de
gent que ha anat a les oficines de l’entitat financera a demanar
el seu descompte ha estat important, han estat 2.180 persones
al llarg d’aquests 5 dies, el que significa una mitjana diària de
436 persones. Això s’ha d’entendre que un número tan elevat
se valora positivament perquè vèiem la problemàtica que ens
venia damunt i sobretot, si aquesta problemàtica s’havia de
resoldre a través de les companyies de transport aeri perquè no
estan preparades per dur aquesta tasca de recollida, d’atendre
436 persones.
Per tant, hi ha hagut una bona acollida dels ciutadans, hem
pagat 12.680 euros, a més a tots els indrets, li podria donar les
dades a nivell de Palma, és a dir, el 54% de devolucions s’han

Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta del Govern.
LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (M aria
Rosa Estaràs i Ferragut):
Gràcies, Sr. President. Passam per alt que la promesa era
del 50% enguany. Passam per alt que el President Jaume Matas
li va oferir al Sr. Zapatero que ho podíem avançar si després ho
cobràvem i no vàrem tenir cap resposta més que a través del
Senat i dels mitjans de comunicació. Passam per alt que se
varen oblidar de posar-ho en els pressuposts generals de l’Estat.
Passam per alt que se va aprovar una moció dia 4 de novembre
de l’any 2004 en el Congrés i que s’ha incomplert i que deia
que havien d’entrar en vigor dia 1 de gener. Passam per alt que
se varen oblidar de fer el reial decret perquè aquests
descomptes entressin dia 1 de gener. Passam per alt que no han
volgut el principi de colAlaboració de la comunitat autònoma
perquè poguéssim avançar aquesta retroactivitat i després poder
cobrar-ho. I passam per alt altres mostres del tarannà i del
talent de la nostra ministra de Foment i del Govern d’Espanya,
dir-los que en aquest moment entenem que se’ns ha de pagar
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aquest tema, però el tema de la retroactivitat pens que pot estar
en vies de solució.
El que ens preocupa ara vertaderament és el transport
marítim entre illes i que segons la ministra no ho pensa pagar
i segons el Delegat de Govern va dir que no era competència
d’aquest Govern. El Govern canari ha aconseguit que el 5%
d’aquest descompte, aquests 5 punts de més, el Govern
d’Espanya el pagui al Govern de Canàries, després de què el
secretari general de Canàries, el Sr. Juan Carlos Alemán se
dirigeixi al Sr. Rubalcaba i li demani aquesta negociació. El Sr.
Rubalcaba s’ha erigit en portaveu del Govern i ha dit que sí se
poden pagar aquests 5 punts i el dissabte la ministra de Foment
ho va confirmar. Arribats a aquest punt, la Sra. Maria Salom ha
fet avui mateix una carta al Sr. Rubalcaba per veure si a
nosaltres ens toca el mateix i aquesta Vicepresidenta acaba de
dirigir una carta a la ministra de Foment per veure si ens toca
el mateix.
Senyors del PSOE, se sumaran a aquesta proposta?
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Vol intervenir?
I.12) Pregunta RGE núm. 1338/05, de l'Hble. Diputat
Sr. Pere Sampol i M as, del Grup Parlamentari PSM -Entesa
Nacionalista, relativa a fet insular segons el tractat sotmès
a referèndum.
Passam a la dotzena pregunta RGE núm. 1338/05, relativa
a fet insular, segons el tractat sotmès a referèndum que formula
l’Hble. Pere Sampol i Mas del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Té la paraula l’Hble. Diputat.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
setmana passada una pregunta concretíssima de quin article del
tractat que se sotmet a referèndum recull la insularitat de les
Illes Balears la Vicepresidenta va respondre contundentment,
l’article 3.116.
Amb perplexitat els llegiré aquest article que diu: “la Unió
tractarà d’eliminar les desigualtats entre la dona i l’home i
promoure la seva igualtat”.
Segueix pensant Sra. Vicepresidenta que aquest tractat
defensa la insularitat de les Illes Balears?
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. Vaig dir exactament 3.116 en los
términos del Consejo Europeo de diciembre del 2003, que
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després va tenir una nova articulació i sap perfectament que va
passar a ser el 3.220. I això consta a les actes d’aquesta cambra.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Diputat.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Bé avui sabem dues coses, que la setmana passada com a
mínim, avui no ho sé, no s’havia llegit la constitució que se
sotmet a referèndum.
Però va fer una segona afirmació i era que gràcies a les
negociacions del Sr. Aznar, aquesta constitució suposava un
avanç important respecte el Tractat d’Amsterdam i va citar la
declaració 30. La declaració 30 del Tractat d’Amsterdam diu:
“la conferència reconeix que les regions insulars sofreixen
desavantatges estructurals vinculades al seu caràcter insular. El
dret comunitari ha de tenir en compte aquestes desavantatges
i es podran prendre mesures en favor d’aquestes regions per
integrar-les millor en el mercat interior en condicions
equitatives”. Idò tot això ha desaparegut del tractat que votarem
diumenge que ve, amb un retrocés important.
Per tant, a partir d’avui Sra. Estaràs, quan des del Govern
de l’Estat ens tornin marginar, com ara mateix amb el tema dels
vols, no se queixi perquè la culpa no la té Madrid, la culpa la
tenen els diputats i diputades d’aquesta terra, els representants
polítics que no només no han sabut defensar la nostra terra i els
drets dels nostres ciutadans a les institucions estatals i europees
sinó que ara amb motiu de la votació de diumenge que ve
enganen els ciutadans fent-los creure que el tractat els resoldrà
els problemes de la insularitat, quan no és veritat. No hi ha ni
una sola referència, a no ser dins les regions desfavorides, cosa
que encara no passa amb les Illes Balears, encara.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sampol. Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta
del Govern.
LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (M aria
Rosa Estaràs i Ferragut):
Gràcies, Sr. President. I també ser una altra cosa, aquests
diputats que defensen tan malament, segons vostè, els
interessos a les Corts Generals i a Europa són només diputats
del Partit Popular i del PSOE. No sé per què vostè no en treu?
Deu ser que vostè ho fa molt bé.
Dit això Sr. Sampol, dir-li que aquest article 3.220, que està
inclòs a la secció tercera damunt cohesió econòmica, social i
territorial del capítol tercer, polítiques en altres àmbits del títol
tercer políticas y acciones internas de la part tercera de las
políticas y funcionamento de la Unión y del tratado possibilita
i parla per primera vegada de regions insulars. I me vaig referir
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a la negociació del Sr. Aznar perquè l’article 158 del tractat
parlava de “determinadas regiones insulares” i el desembre de
l’any 2003, quan jo li parlava de la conferència
intergovernamental hi va haver una intervenció molt
interessant, que jo he pogut llegir, del Sr. Aznar perquè caigués
del text la paraula “determinadas regiones insulares” i se
deixés d’una manera genèrica.

autònomes i les 2 ciutats autònomes d’Espanya, d’intentar des
de la nostra comunitat fer tot el possible per poder fer que el
Regne d’Espanya pugui complir. Així de clar. Per això s’han
iniciat tot un seguit de coses, com vostè sap demà a petició
pròpia compareixem per explicar quines són les accions que
farem per al canvi climàtic aquí a les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT:

Per tant, el convit perquè tots junts puguem defensar aquest
tema de la insularitat, que possibilita que aquestes regions
insulars puguin tenir diverses ajudes com podria ser ajudes com
fons europeus d’orientació, garantia agrícola, social europea i
de desenvolupament regional. A més, se tendrà en compte per
part de la Unió Europea la protecció d’aquests territoris
desfavorits i els estats membres hauran de coordinar les seves
polítiques en aquest sentit. Jo el convit a parlar en positiu, el
convit a sumar-se a aquest projecte i no quedar exclosa a una
minoria, com demostren els ciutadans quan voten el seu vot al
carrer.
Moltes gràcies, Sr. President.
I.13) Pregunta RGE núm. 1341/05, de l'Hble. Diputada
Sra. M argalida R osselló i Pons, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relativa a canvi climàtic.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la pregunta número 13, RGE núm. 1341/05,
relativa a canvi climàtic que formula l’Hble. Diputada Sra.
M argalida 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. Demà entra en vigor el Protocol de
Kyoto, l’han ratificat 126 països que emeten més del 55% dels
gasos d’efecte hivernacle. Aquest protocol obliga a controlar
les emissions de gasos d’efecte hivernacle per aturar el canvi
climàtic i complir aquest tractat suposarà canvis en la forma de
viure i en el model econòmic a nivell planetari. L’Estat
espanyol emet 400 milions de CO 2 i supera en un 32% el
màxim tolerat. El canvi climàtic té efectes molt clars i molt
importants, sobretot en l’agricultura i el turisme entre d’altres.

Té la paraula l’Hble. Diputada.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, miri vostè és la veu
d’un Govern d’anunci, d’un Govern de màrqueting verd que
direm de la lògica del mercat, com diu el Sr. Matas. És a dir,
per amagar les vertaderes polítiques que vostès estan duent a
terme concretament en aquesta comunitat en contra del medi
ambient i en contra del canvi climàtic i per tant, vostès no
compleixen el Protocol de Kyoto. El que passa és que s’omplen
la boca amb màrqueting verd, com ja li he dit.
Miri, aquest Govern no fa res per complir el Protocol de
Kyoto, ni disminueix les emissions de CO 2 a l’atmosfera, al
contrari, augmenta les emissions actuals a través de les
polítiques concretes que vostès fan. En primer lloc, augmenta
el consum energètic en un 6%, concretament no substitueix el
consum energètic actual, sinó que l’augmenta, més construcció,
més urbanitzacions, més dessaladores, més creixement i més
consum energètic, Sr. Conseller. En segon lloc, augmenten l’ús
del cotxe privat, més autopistes que incrementen el número de
cotxes, el Pla Director Sectorial de M allorca n’és un exemple.
En canvi el transport públic és una anècdota i en tot cas se
necessiten doblers de Madrid per dur-se a terme.
Per tant, vostès fan polítiques contràries al compliment del
Protocol de Kyoto, vostès augmenten les emissions. I no ens
enganin i no ens diguin que ara resulta que el cable i el
gasoducte, com que les emissions seran a un altre lloc, aquí
baixarem. Miri Sr. Font, els problemes d’emissions de CO 2 a
l’atmosfera i les conseqüències les tenim a nivell planetari, a mi
tan m’és que les emissions se facin a Catalunya, a Alemanya,
o a Kènia...
EL SR. PRESIDENT:

Nosaltres li voldríem demanar al Govern què pensa fer
davant aquesta realitat per complir el Protocol de Kyoto?

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula l’Hble.
Conseller de Medi Ambient.

EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Conseller de Medi Ambient.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AM BIENT (Jaume Font
i Barceló):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Diputada, jo crec que més que pensar ja hem passat a l’acció.
Tal vegada el que diferencia aquest Govern de l’anterior és que
l’altre va quedar amb les mans aplegades, sabent que demà
entra en vigor el Protocol de Kyoto. Dir que qui ha de complir
amb Kyoto és l’Estat espanyol, són tots els estats que han
ratificat. Nosaltres serem solidaris, com totes les 17 comunitats

EL SR. CONSELLER DE MEDI AM BIENT (Jaume Font
i Barceló):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Diputada, que vostè tan li és ja ho sabem, a vostè tan li és com
va el món, li és igual, vostè és com li va a vostè. Només basta
veure el que han fet els seus amb vostè i encara està en el
mateix lloc.
El primer de tot, perquè estic cansat de què pareixi que
sempre nosaltres no feim res. Miri, nosaltres volem ser
colAlaboradors del Ministeri de Medi Ambient de l’Estat
espanyol en aquest tema, així com vostè no vol colAlaborar amb
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nosaltres, m’és igual! Li faig saber que l’he de menester però,
perquè això és una qüestió de tots. Aquest Govern s’hi ha
implicat creant una direcció general pel canvi climàtic, creant
una oficina pel canvi climàtic, creant una comissió allà on estan
representades 8 conselleries, per cert demà a la 1 hi ha la
primera reunió per fer feina transversalment amb totes les
accions des de tot el que construirà aquest Govern. I li
garantesc que si jo dic que se farà, se farà, se farà.
I si me xerra de publicitat li xerr de la seva, si me xerra
d’imatge li xerr de la seva. Vostè és d’aquelles que anava amb
tren fins a Inca i venia amb cotxe oficial fins a Sa Pobla, el
Dijous Bo. Vostè és aquella que per imatge va comprar
bicicletes i se prodeixen a la conselleria.
Moltíssimes gràcies.
I.14) Pregunta RGE núm. 1337/05, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc M olina i Fresneda, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a instalAlació de màquines de la Lototrot.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la pregunta número 14, RGE núm. 1337/05,
relativa a instalAlació de màquines de la lototrot que formula
l’Hble. Diputat Sr. Francesc Molina i Fresneda del Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:
Gràcies, Sr. President.
Después de otro torpedo más lanzado desde el Gobierno
presidido por el Sr. Rodríguez hacía las Islas Baleares y en
concreto hacía el mundo del trote, ¿cómo valora el conseller de
Interior la actitud del Organismo de Loterías del Estado en
relación a la instalación de máquinas de la lototrot y la
promotrot en las dependencias de la Administración de
Loterías?
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Conseller d’Interior.
D’INTERIOR

Mire como últimamente desde M adrid no recibimos ni
palabra amable ni obra buena, pues yo la enmarcaría en este
término, la comunidad ejerce sus competencias en decir dónde
se pueden instalar las máquinas de juego de promotrot y
Madrid no se puede oponer porque la competencia es nuestra.
Lo que hace es utilizar las cláusulas leoninas de los contratos
que tienen con sus despachos, parece ser que se desprende de
lo que dice (...) de los medios de comunicación porque no se
puede oponer a que la comunidad ejerza sus competencias.
Veremos lo que al final se produce, yo creo que nosotros
apostamos por la liberalización de los sistemas, hay otros que
se encargan en la exclusividad y al final los ciudadanos podrán
juzgar quién lo hace mejor y quién lo hace peor. Gracias.
II. InterpelAlació RGE núm. 523/05, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del
Govern de les Illes Balears en matèria de publicació del
BOIB i les particularitats.
EL SR. PRESIDENT:
A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de la interpel Alació RGE núm. 523/05
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general del Govern de les Illes Balears en matèria de publicació
del BOIB i les seves particularitats. Té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Diéguez.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. CONSELLER
Rodríguez i Barberà):
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María

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Diputado, mire usted desde la Conselleria de Interior
estamos haciendo esfuerzos para poner en marcha un
compromiso y un encargo de este Parlamento de poner medidas
que ayuden a la promoción del trote en Baleares. Entre ellos
estamos poniendo en marcha el juego de la promotrot y la
lototrot aquí en Mallorca. Actualmente está en tramitación una
orden de la conselleria porque se regula los lugares donde se
pueden poner estas instalaciones y fruto de este procedimiento
se ha dado audiencia pública a las personas que tienen derecho
a ella y entre otras, al Organismo de Loterías del Estado.

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. A
finales del siglo XVII y gracias al desarrollo de la imprenta,
aparecieron por toda Europa boletines o gacetas de carácter
periodístico o informativo, normalmente en manos de la
iniciativa privada. En España fue en el año 1661 cuando
apareció la primera Gazeta, escrita naturalmente con z en este
caso, como periódico de información general y comenzaba su
primer número bajo el título de: Relación o gazeta de algunas
casos particulares así políticos como militares sucedidos en la
mayor parte del mundo hasta fin de diciembre de 1660. Ya en
aquellos primeros estertores fijaban fechas. Y se justificaba
diciendo que se publicaba decía textualmente “para que no
carezcan los españoles de las noticias que abundan en las
extranjeras naciones donde estos boletines o gazetas eran algo
muy habitual”. Comenzaba aquel boletín por contar el
fallecimiento de unos cardenales españoles en Roma, así como
de las buenas noticias acerca de las paces entre España y
Francia y como afectaban aquel país.
En el año 1697 adquirió el título de Gazeta de Madrid,
anunciado el martes 2 de abril, así lo pregona en su primera
página, sucesos que afectaban al ejército confederado de
Polonia ante el aviso de la llegada de los tártaros y a los
problemas de los húngaros en sus relaciones con los otomanos.
Eran desde luego los primeros balbuceos, pero ya se le ponía
la fecha del día de su publicación, martes 2 de abril de 1697,
primitivos pero exactos. Carlos III decidió finalmente en 1762
asumir el privilegio de la impresión de la gaceta, que pasa a ser
a partir de entonces un medio de información oficial, que se
vería reforzado desde luego con la creación de la imprenta real
unos pocos años después, en 1767. Ya en el 36, 1836, no nos
olvidemos, se estableció que las normas serían obligatorias
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desde el momento en que fueran publicadas en la gaceta,
criterio que no se perdió ni en la Guerra Civil, en que el
Gobierno de Burgos comenzó la publicación del llamado
Boletín O ficial del Estado frente a al Gazeta de Madrid, en
aquellos momentos en manos de la República.
El Estado autonómico nos permite la publicación de nuestro
propio boletín, pero no nos permite faltar a la seriedad que su
carácter exige. Y es que ni el período del reinado de José I que
quizás fuera el del mayor descontrol dentro del boletín oficial,
puesto que entre 1808 y 1814 se publicaron varios boletines en
diferentes localidades, además de la Gaceta del rey. Ni siquiera
en la Guerra Civil nunca se alteraba el orden de las fechas.
En nuestra comunidad autónoma el Decreto 132/2002 de la
Conselleria de Presidencia establece en su artículo 2 que la
edición del Butlletí Oficial de les Illes Balears, entendida como
un servicio público, garantiza el principio constitucional de
seguridad jurídica. No es necesario explicar qué significa dicho
principio, pero hay una consideración práctica, cada día un
ciudadano debe de saber y estar seguro de que las normas que
no se han publicado en el Boletín no existen, no puede ser que
hoy le digan que se ha publicado una norma, con efecto de un
día antes de que exista, salvo naturalmente de que sea
beneficiosa para él. La Orden del conseller de Presidencia del
23 de diciembre del 2002 establece en su artículo 3.2 que en
cada boletín oficial tiene que figurar el año de la edición, fecha
y el número. Por tanto, no puede figurar ni un año, ni una fecha
distinta a la de su edición. En el artículo 3.3 de la misma orden,
se establece que los números extraordinarios, que también los
hay, se tienen que ordenar correlativamente a los ordinarios,
haciendose constar la abreviatura EXT (extraordinario). Así
pues no sólo la tradición sino la ley y la normativa aplicable
exigen un rigor en el orden de publicación de los boletines,
debiendo llevar cada boletín su propia fecha y estar el
extraordinario detrás de su respectivo ordinario.
Con esos antecedentes entremos en la cuestión. El 30 de
diciembre del 2004 a les 16 horas, a las 4 de la tarde, en el
Ayuntamiento de Inca se levantaba una sesión ordinaria del
Pleno que aprobaba entre otras cosas determinados dictámenes
de la Comisión informativa de Hacienda, aumentado una serie
de tasas municipales. Parece ser que antes de la hora de la
aprobación ya se presentaba en las dependencias del Butlletí
Oficial de les Illes Balears un funcionario municipal con los
acuerdos que todavía no estaban aprobados y por tanto, no
podían presentarse, falsos naturalmente, ya que no pasan a ser
verdaderos hasta las 16 horas. La primera pregunta que le
formulo al Gobierno es la siguiente, ¿tuvieron entrada en el
registro del Boletín Oficial los acuerdos del Ayuntamiento de
Inca con anterioridad a las 16 horas? Y si es así, ¿qué firmas
llevaban acreditando su autenticidad?
El día 8 de enero del 2005 se publicaba en el Boletín
Oficial, en el número 5, conteniendo los acuerdos tomados por
el Ayuntamiento de Inca. Pero como quiera que dichos
acuerdos no se habían publicado con anterioridad a la
financiación del año 2004, la consecuencia es que las tasas que
pretendía cobrar el ayuntamiento en su política de menos
impuestos y más seguridad eran incobrables. A la vista de la
situación y de forma que solicito a la Sra. Consellera que
explique ante la cámara, se comienza a maniobrar para

falsificar una edición completa del Butlletí Oficial de les Illes
Balears, llegando a ver la luz dicha edición falsa el 21 de enero
del 2005 bajo la forma de un número supuestamente
extraordinario, que llevaba el número 189 y la fecha falsa del
31 de diciembre del 2004. ¿Y se preguntarán por qué empleo
la palabra falso? Pues según la Real Academia significa:
“engañoso, fingido, simulado, falto de realidad o de veracidad”
y es evidente que un Boletín que se publica en fecha 21 de
enero no es un boletín de 31 de diciembre.
Y si la fecha es engañosa, porque no es la fecha de su
publicación, que es la que se exige por el artículo 3.2 de la
Orden de la Conselleria de Presidencia, el número, el número
del boletín, el número 189 extraordinario, también es falso, ya
que la misma orden obliga a que los números extraordinarios
vayan detrás del ordinario que les corresponda, y a ese número
le correspondía ir detrás del número 21 de enero, detrás del de
21 de enero y le correspondería el número 11 extraordinario, no
el 189 del año anterior.
¿Cuál era la finalidad de esta maniobra? Intentar dar
cobertura legal al cobro de un aumento tributario que no se
podía recaudar respetando la legalidad. Veamos pues el alcance
y la gravedad de la maniobra.
El artículo 9 de la Constitución prohíbe la retroactividad de
las disposiciones perjudiciales o restrictivas de derechos. A
partir del día 1 de enero de 2005, y por falta de publicación de
los aumentos tributarios del Ayuntamiento de Inca en el boletín
éstos no se pueden cobrar, en ello estaremos todos de acuerdo.
El 8 de enero se publican, pero como no puede tener su
publicación efectos retroactivos, queda definitivamente claro
que no se pueden cobrar. Si se publica un nuevo boletín el 21
de enero éste no puede tener efecto retroactivo. Imaginémonos,
porque a esto hay que echarle imaginación, que el 21 de enero
nos hubiéramos reunido todos los miembros de este Parlamento
en sesión extraordinaria y que hubiéramos enloquecido y, por
unanimidad, hubiéramos aprobado una ley por la que el
aumento de las tasas del Ayuntamiento de Inca entraría en
vigor, con carácter retroactivo, para poderlo cobrar los
ciudadanos; ¿no estaríamos haciendo una ley flagrantemente
anticonstitucional al dar carácter retroactivo a una norma
tributaria? Es evidente. Y si no puede hacerlo el pleno,
mediante ley y por unanimidad, ¿puede hacerlo la secretaria
general técnica de Presidencia, que es quien que autorizar la
inserción de los anuncios en el boletín? Si no puede hacerlo el
pleno mediante ley ¿puede hacerlo la consellera de Presidencia
porque quiera? Entendemos que no, nadie puede hacerlo
porque nadie está por encima de la Constitución.
Y si lo que nadie puede hacer por ser inconstitucional se
hace, además, falsificando la fecha de edición del boletín, o
sea, no es sólo que se hiciera una norma como la que he dicho,
sino que además se haga alterando la fecha del boletín y
cambiándole el número, nos encontraríamos con una actuación
extraña, llamémosla así cuanto menos.
Nos encontramos ante un escándalo de gran dimensión,
¿qué está pasando con el Butlletí Oficial de les Illes Balears?
¿Qué paso -quiero preguntarle también Sra. Consellera- con la
publicación del Plan Territorial de Mallorca que hasta el 12 de
enero no se imprimió y se le puso también fecha de 31 de
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diciembre? ¿Cómo puede entrar en vigor el plan el 1 de enero
si no estaba publicado? Y no es irrelevante que no estuviera
publicado, ya que gran parte de la información del boletín
oficial estaba en imágenes y las imágenes no se publican en el
año 2004. Se daba además 15 días para recurrir el plan, sin que
gran parte del mismo se hubiera publicado. Para que no quepan
dudas, sólo hay una edición válida del boletín oficial, la que
está en papel, el soporte informático es un medio de difusión y
no un documento legal; en cualquier caso, se lo pregunto Sra.
Consellera: ¿no es cierto que la única versión oficial del
Butlletí Oficial de les Illes Balears es la versión impresa y que
la que aparece en Internet es válida en cuanto coincida con la
impresa? Para mí los artículos 1 y 2 del Real Decreto 132/2002
no ofrecen ninguna duda al respeto, la edición digital no es
fiable, y si no me cree mire lo que pasó con el número 167, de
25 de noviembre de 2004, los anuncios estaban sin numerar,
era imposible acceder a los documentos adjuntos, ni siquiera
constaba a la administración que hacía los anuncios y todavía
a fecha de hoy siguen sin constar las entidades públicas que
realizaban los anuncios.
El Plan Territorial de Mallorca no puede entrar en vigor
porque no se publicó en soporte escrito antes del 31 de
diciembre de 2004, y eso es una cosa de perogrullo. ¿Qué está
pasando en el BOIB y qué piensa hacer con la falsificación de
fecha, Sra. Consellera? Respóndame en lo que es de su
responsabilidad, el tema es de transcendencia para esta
comunidad, porque está en ello la seguridad jurídica.
Ya sé que en cuanto conoció de esta interpelación dio
órdenes para que hasta cuatro funcionarios rebuscaran
correcciones de errores en la época del pacto; Sra. Consellera,
como si quiere ir hasta Indíbili Mandonio, que seguramente
también tendrían un pacto, aunque no fuera de progreso. Lo
que ustedes están haciendo con el Boletín Oficial de las Islas
Baleares no es una corrección de errores, sino un error, un
gravísimo error político ilegal. Espero sus explicaciones, Sra.
Consellera.
(Petit aldarull a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula la vicepresidenta del Govern.
LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
política general del Govern de les Illes Balears en matèria de
publicacions ve regulada pel Decret 132, de 25 d'octubre de
l'any 2002, que posteriorment va ser completat per l'Ordre de
la Conselleria de Presidència del mateix any, de dia 23 de
desembre, que actualitzava el decret de l'any 86.
Bé, idò aquest és el marc general normatiu i podríem dir
que a la pràctica i tots els que han fet feina amb el butlletí
saben que dia 31 de desembre es produeixen sempre butlletins
extraordinaris, n'és un exemple l'any 2001, amb dos
extraordinaris; l'any 2002, amb un extraordinari, o l'any 2003,
amb dos extraordinaris. I bàsicament perquè és quan la major
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part d'ajuntaments celebren plenaris, bàsicament entre 30 i 31
de desembre, els darrers plenaris de l'any, amb assumptes que
s'han de publicar el mateix dia 31 de desembre o abans, perquè
requereixen aquesta aprovació perquè puguin entrar un gran
nombre d'edictes a publicar-se i a tenir en vigor així com toca.
Aquest passat any 2004, a més, va tenir entrada, amb data
21 de desembre, l'aprovació definitiva del Pla Territorial
Insular del Consell Insular de Mallorca, extensíssim en el text,
però a més amb una envergadura d'unes 500 imatges, la qual
cosa va produir una certa demora en colAlocar-les una a una,
amb embussos a memòria i amb problemes per poder fer públic
aquest BOIB a Internet, etcètera. Fins i tot es va requerir la
colAlaboració dels serveis informàtics i va estar, per tant, acabat
de poder-se posar en paper dia 12 de gener, lògicament amb
data 31 de desembre.
Les demores són habituals per part de la feina diària del
BOIB, tant quan governaven vostès com quan hem governat
nosaltres, no és una qüestió política, sinó que és una qüestió de
la feina; es du un edicte i hi ha una demora en una de dies.
Qüestió diferent és el tema que ens ocupa ara, dels edictes
d'Inca, però amb aquest tema del Pla territorial pens que li he
pogut donar complerta resposta a la pregunta que vostè m'ha
fet.
En relació amb el tema d'Inca és un tema que està claríssim,
el 30 de desembre de l'any 2004 entra en el registre del Butlletí
Oficial de les Illes Balears la demanda de la publicació d'una
sèrie d'edictes de l'Ajuntament d'Inca, amb el requisit explícit
de publicar-se abans de dia 1 de gener del 2005; és a dir, amb
la intenció i la petició que es publicàs dia 31. Hi ha registre de
l'Ajuntament d'Inca d'entrada en el butlletí, amb data de dia 30
de desembre del 2004. S'incorporen idò aquests edictes de
l'Ajuntament d'Inca per publicar-se en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears aquests edictes, amb un extraordinari, tal com es
ve fent habitualment. Es maqueta aquest extraordinari, el 189,
amb el retard justificat anteriorment i s'edita en la seva versió
paper uns dies més tard del dia 31 de desembre. Vull recordar
a aquesta cambra que mai no està disponible en versió paper el
mateix dia de la data i que no existeix cap reglamentació que
ens obligui a aquest tema.
El colAloca aquest butlletí 189 a Internet per a la seva
consulta dia 18 de gener a les deu i mitja, cosa que es pot
comprovar tècnicament de manera informàtica. ParalAlelament
aquest edicte sofreix una duplicitat i es duplica en publicació de
dia 5 de gener, cosa que es detecta per part de l'Ajuntament
d'Inca i per tant es retira aquesta duplicitat. Exemples de
duplicitat n'hi ha moltíssims, tant a l'època que governaven
vostès com a l'època que hem governat nosaltres i tenc aquí un
recull que no ve al cas de duplicitats que de vegades es
provoquen en el BOIB, d'edictes o d'altres resolucions que es
publiquen dues vegades.
Constatada idò aquesta duplicitat, s'entrega al butlletí el
mateix dia 18 de gener, a les tretze vint-i-un aquesta duplicitat
per l'Ajuntament d'Inca i es procedeix a la correcció d'errors,
aquesta correcció d'errors es fa en el número 10, de dia 20 de
gener de l'any 2005. Són casos diferents als de sa Pobla o al de
Petra, allà on els ajuntaments entren els edictes amb
posterioritat a dia 31 de desembre i per tant ja no es pot fer res
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perquè ho entren en posterioritat per a la seva publicació
posterior; tant el cas de sa Pobla, que me pareix que ho entra,
du firma del batle de dia 3 de gener, ja no va poder entrar en
vigor; ni tampoc el cas de Petra, que si bé ho havien aprovat dia
2 de setembre, l'ajuntament no ho envia, segons la informació
de la qual jo dispòs, fins dia 13 de gener, i per tant no va poder
entrar en vigor.

rigor, per ser suaus amb els termes, per la falta de rigor del
Govern de les Illes Balears i per la inseguretat, indefensió del
conjunt dels ciutadans davant les normes que l'afecten i que no
sap ben bé a quin moment comencen a afectar-lo, ni si s'aplica
inconstitucionalment a efectes retroactius. Moltes gràcies.

Per tant, un cas absolutament, doncs en fi, transparent, i
aquí tenc a disposició de tots els grups la documentació.
Lamentablement no crec que sigui matèria d'una interpel Alació,
però bé, mentre es diverteixen amb això no es diverteixen amb
altres coses.

M oltes gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista, té la paraula el Sr. Pere Sampol.

Gràcies, Sr. President.
(Petit aldarull i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. V icepresidenta. Per fixar posició, pel
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, el Sr. Rosselló
té la paraula; ah, el Sr. Ramon.
EL SR. RAMON I JUAN:
Moltes gràcies, Sr. President. Jo voldria començar felicitant
l'autor de la interpel Alació per la feina que ha fet, de seguiment
del butlletí oficial, del rigor que he vist a la seva interpel Alació,
que supòs li ha suposat algunes hores de feina i de feina que no
és, tal vegada, la més divertida, però que crec que allò és útil;
crec que no ha estat un divertimento, sinó que ha estat descobrir
unes irregularitats que deixen la seguretat jurídica dels
ciutadans de les Illes Balears en tot el que afecta a decisions
que pren el Govern de les Illes Balears, deixa aquesta seguretat
jurídica sota zero, en una situació que jo crec que no s'havia
conegut mai; hi havia hagut errors, sempre n'hi ha hagut al
butlletí oficial, però aquest fet de salvar la cara a ajuntaments
o a consells, falsificant, perquè jo crec que no té altre nom la
qüestió, butlletins oficials que es publiquen fora de termini,
realment seguretat jurídica dels ciutadans que han de pagar els
seus imposts o que han de veure com els afecta un pla
territorial, realment, a partir d'aquest moment jo crec que es pot
dir que no n'hi ha.
Per tant, ja li dic, Sr. Diéguez, felicitar-lo per la seva feina.
A vostè encara li queda un altre torn, tal vegada a l'altre torn
aconseguirà resposta de veure si l'edició impresa és la que val,
que crec que de moment no ho ha aconseguit; jo coincidesc
amb vostè, que l'edició impresa és la que val, entre d'altres
coses, doncs ara cercar aquest butlletí que vostè cita per
Internet és complicat, perquè per Internet es poden ajuntar
diverses coses, amb els butlletins oficials l'edició impresa és,
suposam, la que val i encara no se li ha contestat. I també li
suggeriria que segueixi insistint a veure a quin moment, a quina
hora varen entrar en el butlletí oficial els acords de
l'Ajuntament d'Inca, perquè veig que la vicepresidenta no s'ha
dignat a respondre aquestes coses.
Realment, crec que estam davant un fet molt greu, del qual,
a més, curiosament, per part del Govern no es dóna cap ni una
explicació. Sincerament, una situació preocupant per la falta de

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. SAMPOL I MAS:
Gràcies, Sr. President. Bé, aquest tema d'avui ens suggereix
dues qüestions: una respecte de la demora en la publicació,
dotze dies en aquest cas, d'un tema tan important com és el Pla
Territorial de Mallorca, que hem de fer una consideració de
publicacions de temes que són d'obligatòria exposició pública
i que donen uns drets als ciutadans de presentació d'alAlegacions
i tenint en compte que els terminis corren a partir de la data de
la publicació, no de la publicació real. Doncs aquí tal vegada
hauríem de pensar en qualque modificació legislativa per
preservar els drets reals dels ciutadans i, de vegades, en
qüestions tan complexes els terminis són escassos, molt més si
hi ha una demora de dotze dies, com és el cas de la publicació
del Pla Territorial de Mallorca.
Llavors hi ha una segona qüestió que realment a la segona
intervenció la vicepresidenta hauria d’aclarir. Segons les
nostres informacions es produeixen dues publicacions sobre
l’acord de l’Ajuntament d’Inca, de dia 30 de desembre del
2004, es publica un primer acord, amb data 8 de gener. Si és
així, els acords no tenen validesa fins a l’exercici següent, per
tant, si no es publica en data 31 de desembre, aquests acords no
tenen vigència fins al 2006, no podrien entrar en vigor dia 1 de
gener del 2005. I pareix que hi ha una segona publicació, és a
dir, una publicació posterior en data dia 31 de desembre que
valida els acords. Bé, això s’ha d’aclarir, perquè si realment es
fa com a rectificació d’error el que no és un error, realment es
vulnerarien tots els procediments i els drets dels ciutadans. I
hem de pensar que la democràcia és moltes més coses que anar
a votar cada quatre anys o que els parlamentaris puguem fer els
comptes al Govern, és a dir, democràtics també són tota una
sèrie de procediments de garantia que salvaguarden els
interessos dels ciutadans, entre els quals aquests. I clar, ens
trobam en un situació de conseqüències importants, l’entrada
en vigor d’unes taxes municipals que tenen una repercussió
damunt l’economia dels ciutadans. I naturalment, si els
ciutadans estan obligats a complir els terminis, les
administracions públiques molt més per quant són les autores
d’aquests terminis que obliguen els ciutadans.
Per tant, crec que aquesta qüestió no la tracti amb tanta
banalitat perquè és molt important que la ciutadania percebi
que el Butlletí Oficial de les Illes Balears és un instrument
totalment fiable i que preserva els drets dels ciutadans i que no
hi ha d’haver cap possible interpretació que es fan publicacions
amb interès polític. És a dir, crec que els responsables del
Butlletí Oficial de les Illes Balears són notaris que donen fe
que realment aquells acords s’han produït en temps i forma.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
En primer lloc, i com no podria ser d’altra manera, agrair les
clarificadores i transparents explicacions posades de manifest
per part de la vicepresidenta d’aquest govern, respecte de la
publicació del número extraordinari 189 del BOIB. Des del
grup parlamentari ara sí que ja no ens queda cap tipus de dubte
respecte de la seva diligència en aquest tema, amb
independència de les circumstàncies adverses que aquí hagin
pogut manifestar-se en aquest cas, independentment d’aquestes
circumstàncies adverses.
En qualsevol cas, i en segon lloc, em permetran els senyors
i senyores diputats, que aquest grup parlamentari i aquest
diputat fixi la posició del seu grup, convidant-los a fer memòria
i aprofitant l’oportunitat per obrir una porta a la comparativa,
posant de manifest una vegada més les formes i les maneres de
fer política que ens allunyen i ens apropen uns dels altres. Jo
puc entendre, Sr. Diéguez, que no li interessi fer memòria quan
la memòria va en contra dels seus propis interessos i entenc que
les comparacions no els agradin, i més si fan referència al
període de temps que vostès varen governar aquestes illes, i no
perquè com diuen que les comparacions són odioses, sinó
perquè de les comparacions sempre algú surt perjudicat, surt
mal parat o en surt escaldat.
Com bé sap el senyor diputat, autor d’aquesta interpel Alació,
la llei de pressuposts és una de les lleis més importants que
s’aproven anualment en aquesta cambra; doncs bé, a l’any
2002, no es preocupi, no li tornaré recordar qui governava
l’any 2002 aquesta comunitat autònoma, la llei de pressuposts
es va publicar un dia 14 de gener, ni més ni menys, el dia 14 de
gener. No obstant, i això és cert, va ser publicada a Internet dia
9 de gener, on dia que aquesta llei hauria d’entrar en vigor el
dia 1 de gener de l’any 2002. Doncs bé, aquesta llei és
publicada, amb una extensió del butlletí, la número 156, a la
qual s’hi incorpora la data de 31 de desembre, publicada un 14
de gener; és a dir que dia 14 de gener apareix publicat un
BOIB, de data 31 de desembre, quan realment la seva data de
publicació no havia de ser una altra que la dia 1 de gener.
I jo li pregunt, senyor autor de la iniciativa, què era d’una
comunitat autònoma en aquelles dates sense pressupost? Des
del dia 1 de gener al dia 14 de gener què va passar amb el
pressupost d’aquesta comunitat autònoma? Quina validesa
tenien els actes administratius que varen ser dictats sense
pressuposts? Contesti-m’ho vostè, si pot, a la seva pròxima
intervenció. Miri, això només és un relat dels fets, jo sé que no
li agrada escoltar el que li dic, jo sé que no li agrada. Jo no seré
qui li posi qualificatiu al que va succeir, no seré jo; en
qualsevol cas, si li he de dir que vostès sí que són valents a
l’hora de posar qualificatius a aquestes qüestions, més que
valents m’atreviria a dir que són atrevits, fins i tot, fins i tot es
podria dir que són temeraris, són vostès temeraris.
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Miri, Sr. Diéguez, repassant diaris de sessions de la passada
legislatura i en particular sessions parlamentàries on se
substanciaven qüestions relacionades amb omissions,
correccions i errades publicades en el BOIB, he pogut
contrastar tarannàs i formes de fer política, Sr. Diéguez, i al
final he arribat a una conclusió i és que la distància que avui
ens separa en aquesta qüestió és absolutament insalvable. Però
en qualsevol cas, jo li vull fer altra volta memòria i recordar
unes declaracions seves que va fer vostè a un mitjà de
comunicació local, deia vostè: “La falsificación de la fecha de
un boletín oficial es un hecho de altísima gravedad que exige
una explicación inmediata por parte de los miembros del
Govern responsables del servicio, que no se había producido
hasta ahora -no és cert- lo que indica que no se trata de un
incidente voluntario sino de una decisión consciente del
Govern”. Parla de vostè de falsificació, ni més ni menys; pot
vostè agafar el diccionari que vulgui, però vostè parla de
falsificació. No sé si vostè sap realment el greu que significa
parlar de falsificació, però jo li dic.
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Jerez, per favor, fixi posicions.
EL SR. JEREZ I JUAN:
I jo li pregunt: seria vostè capaç de reconèixer una
falsificació que es donar en situacions anteriors? No, jo li
contest, vostè no seria capaç.
Parla vostè d’una decisió conscient del Govern; seria vostè
capaç de reconèixer que el Govern anterior va publicar
conscientment un BOIB l’any 2002, el dia 14 de gener, amb
data 1 de gener, vostè m’ho podria ...? Aprofiti l’oportunitat
que llavors té i m’ho diu.
Mentrestant, Sr. Diéguez, aquest diputat serà aquí per
defensar el posicionament del Grup Parlamentari Popular i
esperaré impacient la moció i em tornarà trobar, Sr. Diéguez,
em tornarà trobar i tornaré ser aquí per fer memòria altra volta
i per contrastar les diferències que amb les formes de fer
política ens separen uns dels altres.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diéguez.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, quiero agradecer
las intervenciones de los restantes grupos parlamentarios en
esta interpelación y también agradecer el valor que le ha
echado el representante del Grupo Parlamentario Popular que
ha hecho una interpelación, a su vez, a la oposición, como es ya
clásico. Y sólo le voy a decir una incorrección, que no es usted
quien ha encontrado esas cosas, se las han encontrado cuatro
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funcionarios que puso a trabajar la Sra. Consellera de
Presidencia en el BOIB para buscar a ver qué es lo que había
del gobierno ... ¿Es así o no? Claro que es así, se jo dije ya, y
a estas alturas ya no nos tenemos que engañar. Y encima, y le
tengo que decir, pues que mire, enhorabuena, porque le han
dado a usted trabajo sucio, pues mire, está bien, yo no voy a
replicarle ni me voy a meter, ni mucho menos, al contrario,
lleva su penitencia tener que hacer ese tipo de intervenciones
y no voy a ser más duro con esa situación. Es un papel que le
han dado y ya está, punto.

a poner ninguna pega ni se la hemos puesto, ha sucedido más
de una vez en esta legislatura y no le hemos dicho nada; si se
retrasan en un boletín no le hemos dicho nada, es normal, pero
lo hemos de evitar, hemos de estar de acuerdo en que es
normal, pero hemos de evitar esa normalidad desgraciada para
los ciudadanos. De lo que me preocupo es de que un boletín se
salte los órdenes, se salte el orden, porque ese boletín que
tenían que haber publicado el día 1 de enero o el 2 de enero, el
día que correspondiera, lo publican el día 21 y le ponen fecha
con anterioridad a otros boletines que ya habían publicado.

Yo voy a lo que me interesa, a ver, yo le he preguntado,
Sra. Consellera, mientras usted hablaba por teléfono, en un
gran respeto a este Parlamento cuando se le interpela, creo que
esto, no digo a este diputado, no tiene que pedir disculpas a
este diputado, pero sí a la Cámara, a este diputado le da igual
si habla por teléfono como si mira al prostenio, donde le dé la
gana, pero sí a la Cámara, que cuando se le hace una
interpelación hable por teléfono. Y yo digo: se la sabe muy
bien. Y no, me he equivocado, yo tenía más fe.

El tema de Inca no me lo aclara. Lo del Plan Territorial de
Mallorca, señoras y señores diputados, queda claro que hasta
el 12 de enero no se hizo en papel. ¿Qué plazo tienen los
ciudadanos para recurrir, desde el 12 de enero o desde el 1 de
enero? Me gustaría que me lo dijera, yo le puedo decir mi
opinión, mi opinión, siempre sometida, como se suele decir, a
otra mejor fundada en derecho; en mi opinión, hasta que no
está la edición en papel no corre el plazo para recurrir. Pero
¿cómo sabe un juez o un juzgado cuál es la fecha en que se ha
publicado en realidad si la fecha que lleva puesta es la fecha
anterior a la de su auténtica publicación? Nos encontramos en
una situación que se presta a mucha confusión. Desde luego, si
no está en papel antes de la fecha que corresponde no puede
valer.

Mire, le he preguntado si los acuerdos del Ayuntamiento de
Inca llegaron con anterioridad a las 16.00 horas, al boletín
oficial. Y si es así, ¿qué firmas llevaban acreditando su
autenticidad? No me ha contestado. Es una pregunta clara y
concreta, no me haga como la consellera Sra. Rosa Puig, que
tengo que hacer luego las preguntas orales de lo que no me
contesta en la interpelación. Le he preguntado ¿cómo y por qué
se organizó la maniobra para alterar las fechas de publicación?
No me ha contestado, porque esto no es cosa de funcionarios,
no empiecen a descargar, como hace nuestro ínclito conseller
de la Función Pública, las responsabilidades en el primer
funcionario que se encuentra, esto no es cosa de funcionarios,
esto no se les ocurre a los funcionarios, esto no se les ocurre;
entonces le pregunto ¿cómo y por quien se organizó la
maniobra de publicar un boletín de fecha 21, en fecha 31 de
diciembre, alterando el orden y todas las cosas que ya hemos
dicho en nuestra anterior intervención?
Le he hecho otra pregunta: ¿estaba usted, Sra. Consellera,
al tanto de lo que estaba sucediendo, dio usted su
consentimiento, o fue una cosa de su secretaria general técnica,
en colaboración con el Ayuntamiento de Inca? Porque la
persona que dio su consentimiento para hacer esto, a esa
persona le tenemos que exigir su dimisión o su cese, a la
persona que hizo esto se lo tenemos que exigir, y quiero
preguntárselo: ¿usted, o fue su secretaria general técnica, que
es quien tiene la prerrogativa legal de ordenar esas
publicaciones, estaba usted al tanto?
Sobre lo que sucedió en Inca nos ha reconocido que no se
publicó en tiempo y forma, que hubo una publicación en enero
y después se hizo una publicación con posterioridad,
añadiéndole una fecha que no era la que correspondía la
boletín; o sea, las irregularidades están absolutamente
reconocidas. No es que se retrasaran con la publicación de un
boletín, porque entiendo que puede haber un retraso en la
publicación de un boletín, que ustedes el boletín del día 2 lo
saquen el día 3 o el día 4 o el día 5, y el que sea del día 4 o del
día 5 lo saquen el día 6 o el día 7, esto lo podemos entender, y
hemos de buscar entre todos un método para evitar que eso
redunde en perjuicio de los administrados. En eso no le vamos

Cierto que puede haber problemas por la densidad de
determinados acuerdos, el Plan Territorial de Mallorca es un
texto muy prolijo y complejo, estoy de acuerdo en que tiene
que haber complejidades técnicas, y hay normas para salvar
esas complejidades técnicas, pero lo que sí le quiero decir yo
es que si hay complejidades técnicas que no las paguen los
ciudadanos, hemos de buscar un sistema para que si la
complejidad técnica exige un mes para que pueda estar en
disposición de ser publicado técnicamente el día que toca, que
se adelante su aprobación un mes, pero que eso no lo paguen
los ciudadanos, porque las cosas que salen en el boletín
recortan derechos, dan también derechos, pero también en
cuanto den derechos no nos disgustaremos nunca, pero en
cuanto quiten derechos a ciudadanos sí que tenemos que
protestar.
Desde luego, creo que su ..., le he hecho más preguntas,
sobre si considera que el Plan Territorial de Mallorca puede
entrar en vigor el 1 de enero sin que sea publicado hasta el 12
de enero, le reitero la pregunta, no me la ha contestado. Y por
último, le he hecho una pregunta que creo que es de gran
transcendencia: ¿no es cierto, no considera la Sra. Consellera
que la única versión oficial del boletín oficial es la que está en
versión impresa y que la que aparece en Internet es válida en
cuanto coincida con la impresa y simplemente sirve a efectos
de divulgación del mismo? Quisiera que por lo menos en su
turno de réplica me contestará a estas preguntas que le he ido
haciendo.
Y sobre que nos divertimos con estas cosas en lugar de
otras, creo que es simplemente una impertinencia sobre la que
pasaré por encima, el asunto es grave. Yo entiendo que ustedes
quieran pasar de puntillas porque el suelo quema, pero los que
han prendido fuego han sido ustedes. Nada más.
(Aldarull a la sala)
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EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula la Sra. Estaràs.
LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Passaré
per alt que me parla de respecte qui es va sotmetre a jugar amb
la presidència d’aquesta magnífica institució.
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Querol, per favor.
LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):
Gràcies, Sr. President. Tota una mostra de respecte, senyors
diputats. Però anem per feina si els pareix als senyors diputats
i sí que aquesta interpel Alació té l’interès que pareix haver
demostrat per part de l’interpelAlant, si m’ho permet, amb el
màxim respecte, senyor expresident d’aquesta cambra, vaig a
contestar-li.
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moltíssima feina al butlletí de dia 31, i sempre requereix
extraordinaris; es duplica per error, es corregeix aquest error i
aquí crec que hem obrat amb absoluta transparència i amb
absoluta legalitat. No és així a casos com l’Ajuntament de sa
Pobla, que varen entrar els edictes posteriorment a dia 31 de
desembre, o l’Ajuntament de Petra, que ho va entrar posterior
a dia 31 de desembre i que per tant no varen poder tenir
l’acollida d’un butlletí de dia 31 de desembre.
I com que no hi ha més explicació que aquesta i jo crec,
senyors diputats del Grup Popular, que està claríssim, per tant
no arrib a altra conclusió, i ho dic amb el màxim dels respectes,
que ho devem fer raonablement bé des del Govern de les Illes
Balears. M’agradaria que la propera interpel Alació fos sobre
temes que realment interessin als ciutadans d’aquestes illes:
sobre descomptes aeris; sobre per què les inversions de l’Estat
no tenen ni Raixa, ni la Falca Verda, ni el centre d’interpretació
de Cabrera; sobre carreteres; sobre dessaladores; sobre medi
ambient; sobre polítiques d’educació; sobre polítiques de salut;
sobre serveis socials... Però no, ens entretindrem a veure com
funciona el butlletí d’aquesta comunitat perquè al Sr. Diéguez
un bon dia li ha sabut greu que el batle d’Inca fes les coses com
toca i que nosaltres complíssim la llei.
Moltes gràcies, Sr. President.
(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

En primer lloc li he de dir que jo he donat una relació molt
detallada tant del pla territorial de Mallorca, allà on l’he
explicat de manera exhaustiva, com de la publicació dels
edictes d’Inca, que també he explicat de manera exhaustiva. La
primera publicació que es va fer va ser l’extraordinària 189, de
dia 31 de desembre, i per error es va duplicar dia 5 de gener del
2005, error que es va corregir i que són, per desgràcia,
habituals aquestes duplicitats que sens dubte hem de corregir.
En relació a l’hora li he de dir que la seva informació,
senyor expresident del Parlament, no és adequada perquè el ple
de l’Ajuntament d’Inca, segons la meva informació, va acabar
a les 16 hores i el primer punt que es va tractar va ser el de les
taxes, que es va aprovar bastants hores abans. Per tant no hi ha
cap problema perquè registràs l’Ajuntament d’Inca aquestes
edictes dia 30 i sortissin publicats dia 31.
Ciutadella, l’any 2000, quan governava el PSOE a
Ciutadella, va fer un plenari a les 14 hores sobre les taxes de
fems, i va ser registrat dia 30 de desembre a les 8,30;
simplement. S’aprovava a les 14 hores però va ser publicat a
les 8,30 del matí i, per cert, el regidor d’Hisenda i Pressuposts
de l’Ajuntament de Ciutadella del PSOE, el Sr. Carretero, va
dir que ell no sabia per què havia passat això però que estaba
muy tranquilo y rechazó la versión de todas las críticas: “‘El
BOIB está saturado y saldrá posteriormente en un número
especial con el mismo valor’, versión que difiere de las
anteriores”; és a dir, el PSOE defensa uns temes l’any 2000 i
defensa uns temes diferents l’any 2005.
En definitiva, jo crec que he donat totes les explicacions en
aquesta cambra. Entra en temps i forma; es publica, com es fa
sempre, dia 31, amb extraordinaris perquè hi sol haver

Moltes gràcies, Sra. Estaràs.
III. M oció RGE núm. 1173/05, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a desestacionalització
turística, derivada del debat de la interpelAlació RGE núm.
7456/04.
Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat i a la votació de la moció RGE núm.
1173/05, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a desestacionalització turística, derivada del debat de la
interpel Alació RGE núm. 7456/04. Per defensar la moció té la
paraula el Sr. Celestí Alomar.
EL SR. ALOMAR I MATEU:
Sr. President, moltes gràcies. Senyores diputades, senyors
diputats, vàrem fer una interpel Alació humilment, és a dir, la
vàrem fer al Govern de les Illes Balears perquè havíem de
parlar de desestacionalització i la podíem fer al Govern de
Madrid perquè resulta que la competència de turisme és de...
Demanarem perdó, però, de totes les qüestions que vàrem
plantejar l’altre dia, no ens en varen contestar cap ni una.
Teníem problemes o preocupacions entorn d’una qüestió,
que dèiem que més del 50% dels projectes que s’havien aprovat
amb aquella ajuda per a la desestacionalització no tenien res a
veure amb la desestacionalització. Vàrem posar uns exemples,
simplement uns exemples; no ens els varen contestar. Encara no
sabem a dia d’avui quina és la prioritat, i per què el Govern de
les Illes Balears té prioritat i té necessitat de comercialitzar i de
potenciar dins els mercats europeus un segment turístic com és
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el futbolet a Campanet. O encara tampoc no sabem per què ha
de potenciar dins els mercats europeus l’estada d’equips de
rugbi a S’Arracó. O tampoc no sabem per què ha de potenciar
dins els mercats europeus la vinguda d’equips de futbol a
Pòrtol. És a dir, no se’ns varen contestar aquestes qüestions i
per tant continuam creient que més del 50% dels projectes que
es varen aprovar no tenen res a veure amb la
desestacionalització, i que per tant des d’aquest punt de vista
no es varen gestionar de forma eficient els criteris pels quals
s’havia publicat l’ordre.
L’altra qüestió que ens preocupava, i que també la vàrem
expressar el dia passat, és que s’afavoreixen de forma clara i
evident els ajuntaments governats pel PP enfront dels
ajuntaments governats per altres forces polítiques. Se’ns va
explicar que és que les altres forces polítiques, o els
ajuntaments governats per forces polítiques que no fossin el PP,
no havien fet els deures així com tocava i no havien plantejat
les coses, és a dir, els projectes així com tocava, i vàrem fer una
pregunta o qüestió concreta per a Vilafranca, en què sí que hi
havia diferents projectes, un de 800.000 que tenia a veure amb
turisme i en canvi se n’hi va donar un que no tenia res a veure
amb turisme. Tampoc no se’ns va contestar això i per tant ens
continuam mantenint en el fet que hi va haver parts i quarts a
l’hora de repartir els recursos de desestacionalització. És a dir,
dos problemes: un, que no complien l’objectiu; i l’altre, els
criteris de distribució no varen ser adequats. Per tant ens
mantenim en la idea que el Govern no ha aplicat de manera
eficient els criteris inclosos a l’ordre de la Conselleria de
Turisme.
I ens preguntàvem també a la interpel Alació per què aquesta
forma d’actuar, i aquell dia dèiem que el Govern crèiem que no
es pren seriosament aquest tema del turisme, el Govern creim
que en el moment en què fa una ordre de desestacionalització
i no la du a terme amb l’objectiu que s’ha marcat creim que
intenta emmascarar qualque cosa, que no es pren seriosament
aquest tema, que és de fet una pantalla per amagar altres
situacions.
A més també ens preocupava que davant aquesta situació de
crear una pantalla fictícia per amagar no sabem què o no sabem
qui, això implicava que el Govern no actuava enfront la
situació, que hi havia una passivitat per part del Govern que
pareixia que tot li anava bé, i vàrem entrar en el debat del
perquè tot li anava bé, i resultava que quan analitzam les xifres
d’aquest any resulta que per guanyar el mateix han de venir
més turistes, i com que tot anava bé i hem de donar la pantalla
que tot va bé, va venir el conseller de Turisme el mateix dia i
ens va emblanquinar una vegada més en aquesta cambra, amb
tota la falta de respecte cap als diputats i cap a aquesta cambra,
dient que havia augmentat un 3,3 la despesa turística, 3,3, que
ho deia una empresa o un estudi que s’anomena Egatur que
resulta que encara no està publicat. 3,3 que, a més, és una xifra
que, en cas que sigui aquesta, no està deflectida la inflació. Per
tant ens emblanquinava per una part, però una vegada que
cercàvem les qüestions vèiem que realment és cert que per
guanyar els mateixos doblers han d’arribar més turistes, que la
part contrària seria que vénen més turistes i en canvi tenim
menys ingressos o els mateixos ingressos.

Davant aquesta actuació del Govern que no sabem a qui vol
afavorir ni a qui volen cobrir amb aquesta pantalla, davant
aquesta actuació del G overn que els projectes que s’han
plantejat són projectes que no van dirigits a l’objecte de l’ordre
que s’havia publicat, davant l’actuació del Govern que la forma
de distribuir s’ha fet de forma partidista, davant l’actuació del
Govern que ve aquí a dir que tot va bé i emmascara les xifres,
i no és la primera vegada, menteix davant aquesta cambra,
davant tots aquests fets i davant, sobretot, la preocupació que
no s’estan afrontant els problemes, nosaltres venim i feim una
moció també amb tota humilitat per plantejar una qüestió molt
senzilla, que és tornar un poc a les arrels i al fons del problema.
Amb quin objecte? Feim aquesta proposta amb l’objecte de
millorar l’eficàcia de la gestió de la política turística del
Govern i, segon, millorar la transparència.
Nosaltres creim que una de les mesures que va prendre el
Govern tot d’una que va iniciar-se la legislatura, que va ser
desmantellar el Consell Assessor de Turisme, on hi havia
sectors agrícoles, la Federació de Municipis, els colAlegis
professionals, sectors ecologistes i diferents organitzacions de
la societat civil, aquest consell assessor, que en aquells
moments a més era el que dictaminava sobre les inversions que
s’havien de fer en matèria de desestacionalització, creim que
seria bo tornar-lo a recuperar, perquè hem de menester àmbits
de debat on, com a mínim, la diversitat d’opinions permeti,
primer, fer més eficaces aquestes inversions, permeti que els
projectes que es pretenen dur a terme per assolir uns objectius,
en aquest cas la diversificació, vagin dirigits a aquesta
diversificació i per tant aquest debat i aquest opinió múltiple
dins un organisme que, a més, hauria de ser preceptiu en tots
els projectes de diversificació, permeti aquesta eficàcia, però
que sobretot també permeti la transparència, perquè resulta que
aquí tots ens ho amaguen darrere comissions tècniques. Ara
mateix fa dos dies que s’han inventat una altra comissió tècnica
per substituir una ponència que demanàvem dins el Parlament.
Aquí resulta que tot ho feim amb els tècnics; fa tres minuts que
eren els tècnics del butlletí oficial, ara són els tècnics de no sé
on, ara són els tècnics no sé què més, però mentrestant la
transparència zero, zero en transparència, i mentrestant els
ajuntaments del Partit Popular amb totes les ajudes i els
ajuntaments del altres partits no.
L’ajuntament del Partit Popular que ha rebut menys ajudes
d’aquesta ordre ha estat sa Pobla, que ha rebut 337.000 euros,
si no ho record malament. L’ajuntament governat per un partit
de l’oposició que ha rebut més doblers han estat 277.000 euros,
és a dir, 100.000 euros, dit de memòria. Per tant s’ha d’evitar
sobretot que les ordres, les xifres, els tècnics i tot el que ens
posa el Govern damunt la taula serveixi una vegada més per
encobrir una realitat que pareix el conte de les mil meravelles
i en canvi sabem que la realitat és molt diferent, i sobretot ho
saben els ciutadans d’aquestes illes.
Moltes gràcies.
(Petit aldarull a la sala)
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions; en primer
lloc intervendrà el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds. Té la paraula la Sra. Rosselló i Pons.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr.
President. Senyors diputats, senyores
diputades, veim com sempre que el Govern està absolutament
interessat en allò que es debat en aquest parlament, que excepte
-ho he de dir- la vicepresidenta, no hi ha altre conseller i menys
el de Turisme. Jo crec que això demostra el respecte que es té
per aquesta cambra i pel que es debat aquí, que en teoria
precisament hauria de ser el lloc on, com a mínim, més
preocupació i més instalAlació de consellers hi hauria d’haver.
Però entenent que això és un fet que veim contínuament com
una norma d’aquest govern, direm per part del nostre grup que
donam suport a la moció presentada pel Partit Socialista en els
seus tres punts.
Hem de dir, respecte del primer, que l’ordre de la
Conselleria de Turisme que estableix les bases reguladores per
a la concessió d’ajuts per palAliar l’estacionalitat, consideram
que és excessivament ampla i poc concreta respecte als criteris,
que haurien d’anar cap a una línia de més desestacionalització
turística i la seva diversificació. Creim que clarament s’ha fet
o supòs que es va fer tan ambigua i tan ampla per provocar allò
que en aquest moment està passant, i és que hi hagués una total
manca de transparència, com s’ha dit abans, i poca claredat
respecte a com s’ha donat, per què s’ha donat i en quins termes
s’ha donat. Jo no hi entraré, perquè crec que ja es va fer tant a
la interpel Alació com s’ha fet per l’anterior portaveu, però està
clar que no s’han seguit els criteris esmentats a l’ordre i que la
gran majoria d’activitats subvencionades han semblat més un
segon pla d’obres i serveis, com es va dir el dia que es va
discutir aquí en el plenari la interpel Alació, un segon pla d’obres
i serveis del Govern més que anar a les mesures de cara a la
desestacionalització.
Respecte als altres dos punts hem de dir que està clar que el
tema turístic i l’activitat turística, ja s’ha dit en moltes
d’ocasions en aquesta cambra, són un tema de debat conjunt de
tota la societat. El Parlament n’ha de ser una part i també n’han
de ser una part tots els agents econòmics i socials. Entre tots
realment hem de veure quina és la realitat i a partir d’aquí
quines són les mesures que s’han de prendre. És per tant
imprescindible que a un àmbit com el Consell Assessor de
Turisme hi hagi una ampla representació social i, evidentment,
oberta a tots els sectors implicats. Nosaltres creim que per això
és fonamental, per tant, modificar la composició d’aquest
consell assessor de turisme perquè el debat sobre turisme no
pot ser un debat exclusiu i únic del Govern, amb teòricament el
mercat o uns interessos molt concrets. Ha de ser un debat obert
a tothom, a tots aquells sectors, com dic, que hi estan implicats.
Per tant creim que els sectors agraris, els grups ecologistes,
culturals i científics, entre d’altres, han de formar part d’aquest
consell assessor i, com deim, també, el Govern hi hauria de ser,
perdó, el Parlament també hauria de ser un àmbit on aquest
debat fos possible.
Estam cansats -ja s’ha dit abans- que pareix que ara tot són
comissions tècniques i així ho arreglam tot. Quedam bé, ja ho
he dit, el màrqueting funciona en aquest govern, ja ho va dir el
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Sr. Matas, que hem de parèixer que el món va bé, que no hi ha
problemes. España va bien, les Illes Balears van bé, no hi ha
problemes, i per tant, com que no hi ha problemes, el que hem
de fer és evitar que es debati a qualsevol àmbit, sigui al
Parlament, sigui a un consell assessor, i aquí parèixer que el
Govern, amb quatre tècnics, idò pareix que arregla els
problemes. Idò aquest problema és tan gros i tan greu que no
s’arregla així. Participin, no tenguin por que hi hagi més gent
que digui no només la seva, sinó que faci propostes malgrat,
evidentment, no totes siguin duites a terme, perquè en aquest
moment la crisi turística existeix, i per tant també s’han de
cercar les solucions, i no basta posar el cap davall l’ala. Per tant
nosaltres creim que és absolutament necessari que s’obri la
representació social a tots els sectors implicats en un tema com
aquest.
No entrarem en el que varen fer amb el Consell Assessor,
perquè varen demostrar clarament, tot d’una en començar la
legislatura, que no volien aquest debat ni aquesta participació
i que, en tot cas, havia de ser amb els seus, i jo no els recordaré
que varen llevar el GOB i varen posar, per exemple, o varen
deixar persones lligades al Partit Popular, i que del sector
agrari varen llevar Unió de Pagesos per considerar que
evidentment havien de llevar allò que suposadament eren noses.
Per tant creim que en aquest segon punt estam totalment
d’acord, així com el punt tercer, que també consideram
imprescindible que per a qualsevol actuació que s’hagi de dur
a terme de qualsevol projecte d’aquest tipus hi ha d’haver un
informe que estigui fet per aquest consell assessor, que amb
criteris el més amples possible i malgrat, com dic, hi pugui
haver discrepància, idò pugui considerar-se quins són els
millors projectes de desestacionalització.
Per tant, i per acabar, direm que nosaltres donam suport a
aquesta moció, però també m’agradaria dir una vegada més que
nosaltres consideram imprescindible obrir un ample debat sobre
el tema turístic. Creim que l’activitat turística no pot ser
l’actitud que té el Govern en aquest moment, una actitud
absolutament tancada i falta de transparència, i incapaç
d’afrontar un problema que no és ni de l’anterior legislatura ni
de la d’ara, és un problema estructural, i per tant hi ha d’haver
el coratge per cercar o per intentar cercar solucions o, si més
no, cercar m esures que vagi una d’elles a la
desestacionalització. Per tant nosaltres demanam que hi hagi
realment aquesta anàlisi a nivell parlamentari del que està
passant i com en aquest moment és el turisme, no em cansaré
de dir que clarament hi ha un augment del turisme residencial,
que hi ha una transformació de les pautes de comportament de
la demanda, que hi ha més utilització d’Internet, més utilització
dels vols de baix cost i reserves d’última hora, no entrarem en
això perquè ja se sap, però creim que és molt important que
aquest debat, com deim, s’obri aquí, s’obri en el Consell
Assessor de Turisme, i per tant que hi intervenguin tots els
sectors per intentar cercar, com dic, solucions a un tema que
nosaltres creim que no es pot, com deim, posar el cap davall
l’ala, parèixer que no passa res, que allò que hem de dir és que
no hi ha crisi turística, que allò que hem de dir és que tot el
problema està arreglat, que allò que hem de dir és que nosaltres
no manejam xifres adequades, i el que hem de dir, per tant, és
que les Illes Balears van bé i el turisme va bé.
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Idò no, senyors del Govern, el turisme no va bé, hi ha crisi
turística, hi ha un problema important, hi ha una situació difícil,
i per tant davant això vostès tenen l’oportunitat que realment es
discuteixi a tots els àmbits que es pot discutir, i en aquest cas
creim que aquesta moció planteja una sèrie de mesures que el
que farien seria millorar almanco una petita part del que ha de
ser aquest debat sobre la desestacionalització turística i sobre
l’activitat turística en general.

sabria a quin joc jugam, ja que en aquest cas no se sap ben bé
per què una reforma d’un carrer o d’una plaça d’un ajuntament
governat pel Partit Popular és d’interès turístic i en canvi un
altre carrer o una altra plaça governada per un altre ajuntament
d’un altre color, no té interès turístic. També ens demanam, i no
es va contestar, per què a tots els ajuntaments del Partit Popular
presentaren i tenen subvencions de projectes de 3 milions
d’euros i altres ajuntaments, amb tantes o més necessitats
d’infraestructures que els altres no tenen aquestes ajudes.

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Vadell i Ferrer.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Gràcies, Sr. President. Per anunciar que el nostre grup, el
PSM-Entesa Nacionalista, donarà suport a aquesta moció
presentada pel PSOE perquè creim que el debat d’aquests
darrers anys s’ha centrat a trobar fórmules per superar la
desestacionalització. El gran problema del turisme és que a
l’estiu falten places hoteleres i a l’hivern només se’n poden
ocupar una petita part perquè no hi ha turistes suficients com
per poder mantenir la planta hotelera oberta. Estam d’acord
amb el fet que la política turística s’ha d’orientar a reestructurar
l’actual oferta per fer-la més efectiva.
Si analitzam per què es produeix aquesta diferència entre
els mesos d’estiu i d’hivern veim que l’atractiu turístic de les
Illes més venut és únicament el de sol i platja. Per rompre
aquesta desestacionalització s’han d’intentar trobar altres tipus
d’atractius per dur cada dia més turistes de qualitat, i que
suposin una minva de l’altre turisme, i això creim que no és
gens fàcil. Avui hem de cercar solucions que han de passar
necessàriament pel respecte al medi ambient, pel respecte a
l’entorn, a la cultura i a la llengua, regular l’oferta i treballar
per reconvertir l’actual model de turisme de masses en un altre
model que es mantengui dinàmic, competitiu i rendible, i que
no suposi més ocupació de territori ni cap destrossa ambiental
afegida. Tenim a Balears una història desconeguda per la
majoria dels turistes que ens visiten, i altres atractius culturals
desconeguts per molta gent que ignora la seva existència.
El G overn, per intentar superar aquest desequilibri entre
turisme d’hivern i turisme d’estiu, va publicar una resolució del
conseller de Turisme dia 10 de març del 2004 per convocar
ajuts urgents a municipis per palAliar l’estacionalitat turística.
Aquesta és la inversió més important que ha fet el Govern en
aquest sentit, i per tant va crear molta expectació als municipis,
ja que varen veure una oportunitat per poder corregir
mancances que tenen quant a infraestructures.
A la interpel Alació que vàrem debatre fa 15 dies ja es va
exposar que els projectes subvencionats no eren imparcials; va
quedar palès que obeïen més a criteris de favoritisme polític
que a criteris d’idoneïtat dels projectes. Hem de constatar, i així
opinam des del meu grup, que els criteris són suficientment
amples perquè hi càpiguen tota casta de projectes. Potser com
a primera passa la conselleria s’hauria de plantejar marcar uns
objectius i després fixar uns criteris per arribar-hi, i així tothom

Jo em vaig entretenir a fer una mica de taula, a mirar les
subvencions que s’havien donat, i el que em va cridar l’atenció
és que del repartiment dels 14 projectes valorats en 3 milions
d’euros, 13 van a ajuntaments governats pel Partit Popular i 1
per Unió Mallorquina. Dels 9 projectes de més de 2 milions, 8
són per a ajuntaments governats pel PP. Dels 12 projectes de
més d’1 milió, 7 són per al Partit Popular, 3 per al PSOE -hi ha
els de Menorca, clar, a Menorca no quedava més remei-, i 2
d’Unió Mallorquina. Dels de més de 500.000 euros, 2 del PP,
2 d’UM i 1 d’independents. I la resta, el peixetó de prémer, que
deim per aquí, tots de cap als altres ajuntaments. Per tant
nosaltres creim que això és un repartiment que ha estat
políticament interessant. Per tant donarem suport al primer
punt, perquè crec que ha quedat ben demostrat que aquest
repartiment ha obeït més a criteris polítics que no d’oportunitat
turística.
Al segon punt i al tercer els donarem suport. Evidentment
s’ha demostrat que el Govern del Partit Popular ha eliminat
totes les traves quant a participació; en els òrgans de
participació que ha modulat aquest govern ha eliminat totes
aquelles organitzacions que puguin ser crítiques, només els
interessa tenir clar que dins els seus organismes i evitar
qualsevol tipus de crítica, i nosaltres creim que tant en turisme
com en altres sectors han d’estar implicats els sectors més
amples de la societat, perquè el turisme no és cosa del Govern
i és cosa dels hotelers, és cosa de tots els mallorquins i cosa de
tots els balears, perquè per qualque cosa és la indústria més
important i la font econòmica que marca la pauta de l’economia
de les Illes. Per tant creim que estam d’acord en el fet que el
Consell Assessor de Turisme hauria de ser més ample i s’hi
hauria d’acceptar la participació d’altres sectors que varen ser
marginats i que aportaven, fins i tot amb les seves crítiques,
moltes coses positives per evitar que es pogués anar només en
un sentit, i recordaven que hi havia moltes altres coses que
també influïen positivament en el turisme. I el tercer punt
també consideram que és correcte que el Consell Assessor de
Turisme pugui opinar sobre un tema tan important com és la
subvenció de la desestacionalització.
Però tornant al principi, i això no ve com a proposta, però
crec que com a reflexió s’hauria de tenir en compte, i és que
possiblement el primer que s’hauria de fer és canviar els criteris
d’aquesta ordre o d’aquesta resolució per fixar amb més
claredat a quin objectiu es vol arribar i per tant que tothom
pugui jugar al mateix joc, amb les cartes damunt la taula.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Marí i Tur.
EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bé, al
llarg de la discussió que hi ha hagut de la interpel Alació aquests
dies i de la moció que avui es presenta s’ha vist una
coincidència per part de tots els grups polítics en la
preocupació per la desestacionalització del turisme, com no
podia ser d’altra manera, i de comprovar d’alguna manera allò
en què tots estam d’acord, que la finalitat d’aquesta
desestacionalització no és més que dur turistes fora d’aquelles
temporades altes que hi ha, i poder-los dur durant aquesta
temporada baixa i mitjana que hi ha.
Al llarg d’aquestes discussions s’ha entès també que poden
concórrer aquí dos factors que influeixen en aquesta
desestacionalització, uns poden ser els factors estructurals que
pugui tenir la pròpia indústria i uns altres els factors naturals
que les nostres illes tenen com a destí turístic principalment de
sòl i platja, però que a diferència de com pot ser Canàries, per
exemple, idò tenen uns hiverns que són propicis per aquesta
desestacionalització o que, de fet, hi hagi una continuïtat en
l’ocupació durant tot l’any, la qual cosa fa, com és indubtable,
que hi hagi una rendibilitat per part de la indústria hotelera, que
pot explotar les seves indústries i fer rendible tota la indústria,
i això genera també una ocupació de tota la indústria
complementària al voltant d’aquest turisme que fa que hi hagi
un benestar o un millor benestar social, fins i tot, idò en
aquelles zones on poden tenir una ocupació total.
Vull dir que en això crec que hi estam tots d’acord, però en
allò que tal vegada no estam d’acord, per un costat el Govern
amb la preocupació d’enfocar aquest problema des de la
responsabilitat del Govern i tal vegada des dels grups de
l’oposició amb els cels de no poder aplicar les seves polítiques
en aquesta situació. Però la gent posa cadascú al seu lloc i al
Govern li ha tocat dirigir aquesta política turística de
desestacionalització. I per això treu en el seu moment una ordre
de bases reguladores per la qual es podran demanar ajuts a
aquesta desestacionalització amb el butlletí i després, un temps
més tard, treu també una resolució del conseller de Turisme allà
on se fixen exactament els criteris en els quals es podran acollir
i qui se podrà acollir a aquests ajuts de desestacionalització.
Amb aquests criteris, criteris de millora del món rural, hi ha
criteris de millora d’infraestructures urbanes, hi ha millora de
paisatge i hi ha criteris d’instalAlacions esportives que s’han
criticat aquí per part dels diputats que m’han precedit, però que
formen part de criteris d’aquella voluntat que el Govern volia,
una vegada també consultats els diferents ajuntaments sobre
aquelles millores que els diversos municipis es poden fer per
millorar el turisme.
Aquests criteris responen també, o així es demana per part
dels diferents ajuntaments, unes instalAlacions determinades que
els batles a cada ajuntament o fins i tot els consells insulars
creuen que per a la seva zona determinada i per les seves
característiques que tenen els seus destins turístics són les
adients per millorar aquella desestacionalització. Vull dir que
no es pot pretendre que es posin els parasols d’un color diferent
a l’hivern perquè allò produirà desestacionalització, quan d’allò
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que ens serveix és per protegir-nos de la pluja. Si l’alcalde
pensa que amb una experiència que té o amb unes ofertes que
té dels diferents touroperadors hi ha una demanda
d’instalAlacions esportives, que sí tenim clima per rebre
aquestes instalAlacions esportives i que aquestes instalAlacions
esportives duran gent, no només esportistes, sinó
acompanyants.
Amb aquests criteris és com se fan els ajuts. Es treu a
exposició aquests ajuts, els diferents ajuntaments demanen el
que creuen convenient, amb criteris d’igualtat per a tothom, a
les bases es diu que es podran demanar tres projectes i que es
subvencionarà el primer de tots i en cas de què el primer no
reuneixi les condicions, se donaran aquestes subvencions a un
altre. Els diferents ajuntaments, cada un amb les necessitats que
creurà convenients, els presenta, hi ha una comissió avaluadora
que ve dins els criteris fixats, avalua si aquestes condicions es
reuneixen i donen aquells ajuts als ajuntaments que ho han
demanat. Això dóna un resultat, l’altre dia ja se va dir aquí, el
91,6% de les demanades pels ajuntaments del PSOE; el 83,7
dels ajuntaments del PSM i el 82,4% de les solAlicituds
demanades es donen. És a dir, de totes els solAlicituds n’hi ha
un 91,6% que són del PSOE que se donen i un 82,4% que es
donen als del PP. Ja he dit que aquest és el criteri pel qual es
donen aquestes subvencions i que han tengut tota la publicitat
necessària com he dit al llarg de tot això.
Després s’ha dit aquí que el Consell Assessor de Turisme
no és un àmbit de debat suficient i que hi ha falta de
transparència. Escoltin al llarg d’aquestes reunions que hi ha
hagut s’han exposat amb tota transparència les possibilitats que
cadascú podia tenir i dins allò que és el Consell Assessor de
Turisme hi ha..., ho tenia per aquí, els diferents estaments que
tenen cura del turisme com a cosa principal, el Consell de
Menorca, el de Mallorca, la Cambra de Comerç, els sindicats,
les PIM E, Soltur, Agrupació de Cadenes Hoteleres, Associació
de Camps de Golf, Federació d’Empresaris de Balears i li puc
dir que amb aquests hi ha tots aquells que tenen cura o que
tenen a veure en el tema turístic, amb el Consell Agrari que
vostès també ho han fet, no hi ha arquitectes, o no hi ha
paisatgistes, o enginyers industrials que podrien veure amb
aquesta activitat, en canvi en el Consell Agrari i Social no hi és.
Per tant, nosaltres creim que amb els representants que hi ha
dins el Consell Assessor de Turisme són més que suficients i
que els informes preceptius que al llarg del desenvolupament
d’aquesta resolució del conseller es demana al conseller de
Turisme, a la comissió avaluadora també, és suficient per
determinar amb total imparcialitat i amb una finalitat concreta
d’allò que es vol aconseguir, la desestacionalització, tots els
projectes que es presenten.
Per tot això que li he dit, el nostre grup donarà suport al
Govern, com no podria ser d’altra manera i votarà en contra de
la moció que vostès presenten.
Moltes gràcies, Sr. President.
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Marí Tur. Sr. Alomar.
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EL SR. ALOMAR I MATEU:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
representant del Partit Popular, el Sr. Marí ha dit, crec que
d’una forma molt encertada, que al Govern li havia tocat dirigir
i efectivament és el que s’ha mantingut durant aquests darrers
debats en què el Govern, precisament, havia de dirigir. En el
darrer debat jo li demanava al conseller que fos un Govern i un
conseller que tengués iniciativa i que dirigís la política turística.
A nosaltres el que ens preocupa és la falta de direcció, la falta
d’alternatives, la falta d’objectius i és això el que realment ens
està preocupant i és la mancança que en aquests moments hi ha
dins aquesta comunitat en relació a allò que és el món del
turisme, que des del punt de vista econòmic i social és el més
important d’aquestes illes.
Crec que una de les mancances més grans de l’ordre, ho
assenyalava molt bé la representant del PSM , és la falta de
criteris concrets, però per a mi aquesta falta de criteris molt
concrets crec que està feta de forma molt expressa perquè
podrien amagar, encobrir, o cobrir qualsevol tipus de projecte.
Els resultats són que els projectes que s’han donat, més del
50% no tenen res a veure amb la desestacionalització. I vostè
no me digui que els batles pensen que això és el millor per al
turisme. Tal vegada que el batle d’un municipi pensa que el
millor per al turisme és aquella inversió en el camp de futbol,
que sobretot és necessari per als seus ciutadans i nosaltres hem
mantingut que si era necessari per als ciutadans i creim que les
inversions que s’han fet són inversions que beneficien els
ciutadans d’aquestes poblacions.
Això no ho hem posat mai en dubte. El que posam en dubte
és que si el batle del municipi diu que allò és el millor per al
turisme, la Conselleria de Turisme del Govern que li ha tocat
dirigir la política turística ho accepti com a bo. Per això
demanam i hem demanat de forma reiterada que ens contestin
per què per exemple, són simplement exemples, el futbolet de
C a m p a n e t é s u n s e g m e n t p r io r it a r i p e r a la
desestacionalització? Tal vegada el batle de Campanet hagi
cregut, amb molt bon criteri, que allò és bo per al municipi,
però no té perquè el Govern creure que un camp de futbet és
necessari per a la desestacionalització turística. O a s’Arracó un
camp per dur equips de rugby, quan s’Arracó no està prop dels
hotels, les té enfora, ni el camp té les dimensions d’un camp de
rugby, etcètera. Per arribar a aquests absurds no fa falta fer
aquest viatge que hem fet, que se faci d’alguna manera un pla
d’obres i serveis, o el que sigui i tothom content i no amagam
una realitat que és la que vostès creim que intenten amagar.
Vostè me diu que al Consell Assessor de Turisme hi són
presents tots aquells que tenen a veure amb el turisme. Jo li faré
una sèrie de preguntes i una sèrie de reflexions. Els pagesos
que cuiden el 80% del nostre territori, pagesos que cuiden la
imatge, pagesos que aquest mateix mes cuiden els ametllers que
és l’atractiu perquè els turistes venguin en aquesta illa de
Mallorca, per exemple, aquests pagesos no tenen res a veure
amb el turisme? No tenen res a veure amb el turisme els
moviments ecologistes que durant anys han lluitat i han
aconseguit objectius i han mantingut sobretot una sensibilitat
desperta envers el medi ambient. No té res a veure la Federació
de M unicipis, aquests batles que el conseller de Turisme o el
Govern les vol passar la pilota de les decisions, no tenen res a

veure en aquestes qüestions de turisme? Jo crec que el turisme
és una activitat que pertany a tota la gent i des d’aquest criteri,
tota aquesta gent té dret a opinar.
Si vostès creuen que el turisme és una qüestió dels
professionals i dels tècnics, me pareix que van equivocats. És
cert que són necessaris els professionals i els tècnics, és cert
que han fet molt per a aquest país aquests professionals i
aquests tècnics, és cert que sense ells no arribaríem enlloc. Però
allò que encara és més cert és que sense la gent que és la
propietària de la matèria primera d’aquest turisme, el territori,
el país, sense opinió de la gent tampoc el turisme anirà enlloc.
I vostès estan negant de forma continuada, amb la falta de
respecte cap el Parlament, l’opinió dels ciutadans d’aquest país.
I per aquest camí no anam bé.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Alomar.
Senyores i senyors diputats, si se volen preparar per la
votació.
Passam a votar.
(Remor de veus)
Sr. Font per favor.
23 vots a favor, 28 en contra, cap abstenció.
Per tant, queda rebutjada aquesta moció.
IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de
Llei RGE núm. 6928/04, presentada pel Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relativa a serveis socials.
A continuació passam al quart punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de presa en consideració de la proposició de
llei RGE núm. 6928/04 presentada pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds, relativa a serveis socials. Per fer
la presentació de la proposició de llei té la paraula durant 15
minuts l’Hble. Diputat Sr. Miquel Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sr. President, senyores i senyors diputats. L’objectiu de la
meva intervenció és defensar en aquest plenari la presa en
consideració d’una nova Llei de serveis socials, partint del fet
de què l’anterior ja porta 17 anys i que consideram que no
respon a la realitat que vivim avui en dia, entre altres coses per
un canvi obvi de les condicions socials i l’increment de tot un
seguit de factors que fa 17 anys no estaven en vigor. El fet de
17 anys de vigència de la Llei d’acció social, la Llei 9/87,
consideram que s’ha produir una modificació substancial de la
normativa que regula els serveis socials a les Illes Balears i
entenem que tan la Llei 9/87, com el Decret de 1999 que la
desenvolupa no són suficients per facilitar l’ajust normatiu a la
realitat sectorial, ni permet donar resposta de forma eficient a
les demandes de la població de la comunitat autònoma.
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La realitat social és dinàmica i canviant, les transformacions
socials es produeixen de forma constant, aquesta dimensió
dinàmica fa necessària la modificació de la normativa existent.
Els canvis demogràfics, econòmics, culturals, polítics i socials
afecten especialment a l’actuació dels serveis socials i no
només pel que fa als colAlectius als quals s’ha de donar
resposta, sinó també a les metodologies de treball. En els
darrers anys s’han accentuat alguns processos socials que
repercuteixen directament sobre el treball dels serveis socials,
augmentant els colAlectius que demanden prestacions i
diversificant les problemàtiques que es plantegen. Així,
l’exclusió social, la vulnerabilitat social, la immigració
extracomunitària, molt especialment aquest element, les
problemàtiques infantils i juvenils, l’envelliment de la població,
les transformacions en els relacions familiars, la incorporació
de la dona al treball, són processos que s’han intensificat en els
darrers anys. Tots ells tenen incidència sobre els agents privats
que donen resposta a la cobertura de necessitats bàsiques,
mercat de treball i família, mentre que també actuen sobre la
demanda de serveis públics. Per altra banda s’han produït
canvis importants en la intervenció social per donar resposta a
aquesta nova realitat. S’han creat nous recursos socials,
especialment a l’àmbit de la inserció social, s’han generat nous
tipus de (...), s’ha diversificat l’oferta de serveis i prestacions
tendents tots ells a la promoció social de les persones.
Per tot això aquesta proposició de llei que presentam aquí
en plenari introdueix nous elements que fa 17 anys no es tenien
en compte. Aquests nous elements apunten en dues direccions,
canvis en els processos socials i canvis en les concepcions
socials d’aquests processos. Això implica obligatòriament
l’assumpció plena de responsabilitats de totes les
administracions públiques de les illes que han d’assegurar la
cobertura dels serveis bàsics per al conjunt de la població.
D’altra banda aquesta proposició de llei trenca definitivament
amb el discurs tradicional de la beneficiència i l’assistència
social. Els usuaris dels serveis socials són ciutadans en el sentit
ple de la paraula, són ciutadans que tenen drets i obligacions i
que per poder desenvolupar plenament els seus estatus de
ciutadans a tots els àmbits, polítics, civils, econòmics, culturals,
etcètera, necessiten un reconeixement dels seus drets socials.
Per accedir a uns mínims vitals dignes de qualitat de vida s’han
d’aconseguir uns nivells mínims de recursos econòmics i
serveis personals, en alguns casos malauradament hi ha
ciutadans que queden al marge dels canals privats per dotar-se
d’aquests recursos i serveis. Des d’aquesta perspectiva els
serveis socials apareixen com la darrera xarxa de protecció
social per a aquests ciutadans.
Per tant, només amb la concreció d’una llei de serveis
socials que defineixi serveis i prestacions i els canals per
accedir-hi es poden establir les bases per assegurar uns mínims
vitals dignes a tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears. Es fa per tant, necessari definir el límit dels serveis
socials que es poden estructurar bàsicament en dos eixos. Per
una banda, garantia d’ingressos bàsics, ja que la disponibilitat
d’ingressos facilita el procés d’inserció social, renda mínima
d’inserció, complement de PNC, ajudes d’urgència. I per una
altra banda, prestacions socials que permeten l’autonomia
personal i la plena integració social dels ciutadans, ajuda a
domicili, centre d’estades diurnes, centres d’acollida,
residències, etcètera.
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En definitiva la proposició de llei de serveis socials que
proposam té com a continguts més significatius els següents:
definir com a drets socials dels ciutadans i ciutadanes de les
Illes Balears les prestacions i la garantia d’ingressos que es
recullen a la proposició de llei, com succeeix a altres sistemes
de protecció social, salut, educació, etcètera. Equiparar per
tant, a nivell de drets el tema dels serveis socials al de la salut
o l’educació, com un pilar més de l’estat del benestar.
Determinar i clarificar la distribució de competències entre les
diferents administracions públiques, Govern, consells i
ajuntaments, d’acord amb la Llei d’atribució de competències
als consells insulars. En definitiva se tracta d’adequar la llei
vigent actualment a la Llei de transferències als consells
insulars que està vigent en aquests moments i que en el moment
en què se va fer la llei del 87 ni tan sols se pensava amb aquest
element. Establir els mínims de cobertura dels serveis, segons
la població general, així com la composició i ràtio de les unitats
de treball social. Una aposta decidida per impulsar el treball a
nivell d’Atenció Primària i comunitària, establint el percentatge
de finançament que correspon a cada administració per fer
realitat el mapa de cobertura que es deriva de la llei estatal, és
a dir, del Pla de prestacions bàsiques. Situar com a prioritari i
funció pròpia dels serveis socials la coordinació amb altres
sistemes de protecció i inserció social. Definició de cada un
dels serveis i de les prestacions així com dels colAlectius allà on
cal desenvolupar i planificar accions per superar les
desigualtats. I per últim, definir els drets i deures dels usuaris
dels serveis socials.
Aquesta senyores i senyors diputats són les novetats i
elements centrals que incorpora aquest projecte de llei en
relació a una llei que està avui en vigor i que tots podem
concloure que és una llei que ha quedat obsoleta, no perquè
estigués mal feta en el moment en què se va fer, no perquè se
pugui discrepar o no discrepar del contingut de la mateixa, és
un altre debat, sinó perquè han passat tot un seguit de coses en
aquests 17 anys que han canviat la realitat social d’aquestes
illes, que han situat la problemàtica social a un altre nivell,
fenòmens com la immigració o com d’altres que eren clarament
impensables en el moment que se va elaborar la llei, la mateixa
distribució dels òrgans administratius de la comunitat
autònoma. En definitiva, tot un seguit de coses que fan
necessari, crec jo, i acceptable per a tothom que és necessari
una nova Llei de serveis socials.
La proposició de llei que jo present avui aquí en nom del
Grup d’Esquerra Unida-Els Verds som plenament conscient
que és una proposició de llei difícilment assumible en la seva
totalitat pel grup que avui ostenta la majoria d’aquesta cambra,
entre altres coses per una raó òbvia, perquè va ser una llei
elaborada la legislatura passada per una composició de forces
polítiques diferent a la que hi ha avui en aquesta cambra. De
totes formes jo voldria que se tengués en compte que va ser una
llei treballada, que se va discutir i elaborar amb profunditat a
una comissió tècnica allà on hi varen participar tècnics de tots
els ajuntaments de 20.000 habitants, tècnics de la FELIB i
tècnics dels 3 consells insulars. Va passar pel Consell d’Acció
Social existent en aquesta comunitat autònoma i per tant, que
té hores de feina i hores de preparació que resol des del punt de
vista tècnic quantitat d’embulls que en aquests moments
existeixen en la normativa damunt serveis socials. I sense cap
dubte, a mi no se m’oculta, que tendrà discrepàncies de fons
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polítiques i ideològiques amb la majoria que en aquests
moments governa aquesta comunitat autònoma i té majoria en
aquesta cambra.
Per això el que jo planteig avui aquí no és..., no és el que
correspon al debat que estam fent avui, però en tot cas ho
anunciï de cara al futur, jo no vendria a plantejar una
proposició de llei d’aquestes característiques perquè fos
aprovada com està en aquest moment. He vengut a plantejar i
proposar a aquesta cambra la presa en consideració d’aquesta
llei perquè passi a comissió i perquè la majoria que avui
governa aquesta cambra introdueixi mitjançant esmenes totes
les que consideri necessàries, no pot ser d’una altra forma
perquè així funciona la democràcia, i que aprofitem una feina
que està feta per tècnics i per persones durant anys, que no
tirem per la borda la despesa que ha fet la ciutadania perquè
aquesta feina s’hagi feta, que aprofitem aquesta feina feta i la
convertirem en allò que avui representa la majoria d’aquesta
cambra. Jo des del grup que represent, precisament aquesta
argumentació que estic fent ara, l’hagués pogut utilitzar en
contra meva, no presentis aquesta proposició perquè no
quedarà com tu l’estàs presentant.
Bé jo crec que faig un servei a la comunitat si present una
feina feta per facilitar la feina d’aquesta cambra, per fer
rendible la despesa que se va fer per una feina feta en el passat
i que en aquesta moment crec que seria de seny i de sentit comú
que se donés suport a la proposició que jo present. És a dir, la
presa en consideració d’aquesta llei i que comencem a treballar
en ponència i en comissió perquè d’aquí surti la llei que la
majoria d’aquesta cambra consideri adequada i oportuna, però
que sense cap dubte és necessari canviar una llei del 87 que no
respon a la realitat d’avui i que estic segur que tots els estam
asseguts aquí sabem i som conscients que és necessari. El camí
per fer-la és aprofitar aquesta feina feta per començar a
treballar o començar de zero l’elaboració d’una nova llei des
del Govern. Bé jo els brind l’oportunitat d’agafar aquesta
drecera i poder aprofitar aquesta feina feta perquè comptem el
més aviat possible amb una llei d’aquestes característiques.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Intervenció dels grups a favor
de la proposició de llei? Té la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats aquí
presents, no hi són tots, es veu que els serveis socials no acaben
d’interessar prou. Tot i que els serveis socials d’un país haurien
de ser un sistema, me referia sobretot al banc blau, de les
cadires blaves... Els serveis socials d’un país, deia, haurien de
ser un sistema que donés resposta a les necessitats de tots els
colAlectius i haurien de regir-se per una normativa que fes
possible adaptar-se als canvis que es produeixen dins la
societat, mantenint sempre un alt nivell de serveis i de
prestacions.
La llei vigent, la Llei d’acció social del 87 va suposar una
transició entre el concepte assistencial i benèfic de l’Estat

franquista i el nou concepte de serveis socials de l’Estat
democràtic que caminava cap a l’estat del benestar. Un nou
concepte de serveis socials basat en la igualtat d’oportunitats,
una igualtat d’oportunitats entesa com el dret de les persones a
accedir a uns serveis i a uns recursos en el cas de patir
situacions socials o personals que li dificultin un
desenvolupament normalitzat degut a la seva edat, la seva
malaltia, una discapacitat, discriminacions per raó de sexe,
qualsevol d’aquestes situacions ha de donar dret a les persones
a poder accedir a uns serveis i a uns recursos. Jo pens que la
Llei d’acció social en si mateixa no és dolenta si l’entenem que
allò que és, una llei de transició entre dos conceptes oposats de
serveis socials, el concepte de beneficiència i el concepte de
dret a unes prestacions. I si no fos dolenta no hi hauria la
necessitat d’haver-la de modificar o de fer-ne una de nova, això
no seria una urgència, però el problema és que quan no és clara
la llei i balla entre dos conceptes se’n pot fer un ús o un altre.
El problema que tenim avui en dia és l’aplicació que se’n fa de
l’actual llei del 87, és la política social que se fa actualment. La
política social que se fa en l’actual moment fa del tot necessari
modificar aquesta llei del 87, o fer-ne una de nova, com ens ha
presentat avui el Sr. Rosselló.
El motiu principal és aquest, pens jo, per modificar la llei
87, o de fer-la de nova, per tombar aquests dos conceptes cap
a la política social dels drets. Actualment el Partit Popular està
fent la política que ha fet sempre el Partit Popular,
absolutament assistencial, clientelar, desplanificada,
privatitzadora i en alguns casos, partidista i electoralista i els
puc posar uns quants exemples. Un del més clars de tots és la
política d’inversions en residències per a persones majors. Fa
7 o 8 mesos que la consellera de Presidència i Esports, sobretot
d’Esports, va anunciar un conjunt d’inversions per a
residències, poc a poc s’ha anat demostrant que les inversions
públiques per fer residències finalment seran privatitzades o
privades, o no seran. I per què és així? Perquè ho han fet sense
planificació, premiant els municipis amb Govern municipal del
Partit Popular per sobre de cap altra consideració. S’ha
anunciat un conjunt d’inversions sense cap criteri objectiu,
sense preveure les demandes, sense contemplar les despeses de
gestió posteriors, sense contemplar les necessitats reals. L’únic
requisit per tenir una residència és ser municipi del Partit
Popular i tenir un solar. Això ja havia passat els anys 90, el
Govern d’aleshores Partit Popular-Unió Mallorquina va
anunciar una política també de construcció de residències que
finalment no se va arribar a posar en marxa. Més que intentar
cobrir necessitats socials, el que pareix que interessa és
construir edificis, sense contemplar els recursos per a la dotació
posterior. Com que no hem previst recursos per mantenir les
residències, les que s’arribin a fer al final se privatitzaran i
privatitzar serveis socials significa forçosament rendibilitat
econòmica, amb la qual cosa, o bé els usuaris hauran de pagar
molt, per tant, no hi podrà anar tothom, o bé els serveis que
ofereixin seran bastant precaris.
L’exemple de les residències és segurament un dels més
gràfics, de com una llei que no era ni dolenta ni urgent
modificar-la perd tot el que tenia de bo en mans d’un govern
que no la gestiona bé, un govern que, en lloc d’oferir un
sistema de serveis socials públic, ben planificat d’acord amb les
necessitats i ben dotat econòmicament, en lloc de fer això opta
per privatitzar. En canvi, sempre trobam recursos per a les
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activitats socioculturals de certes entitats de persones majors;
l’altre dia, crec que ahir o despús-ahir, sortia als mitjans de
comunicació un creuer finançat per l’Institut de Serveis Socials
i Esportius de Mallorca, s’Institut i l’Ajuntament d’Inca,
institucions governades totes dues pel Partit Popular. Amb uns
serveis socials tan precaris com els que tenim, com pot ser que
sí hi hagi recursos per a programes com aquest? Segurament
que se n’han de fer de programes com aquest, però quan els
recursos no són suficients perquè l’atenció domiciliària arribi
a tothom que ho necessita, quan hi ha famílies en què un dels
seus membres ha de deixar la feina per tenir cura de les
persones majors, perquè o bé no hi ha centre de dia al seu
municipi o no poden assumir el cost que suposa, quan passen
totes aquestes coses sona una miqueta estrany veure que sí hi
ha recursos per a segons quins programes.
Si la llei fos ben clara, si obligàs a prioritzar i a finançar els
serveis essencials mínims, la política social donaria poc marge
per fer clientelisme i podríem garantir un sistema públic que
donés resposta als drets socials dels ciutadans i les ciutadanes
de les Illes Balears.
El Sr. Rosselló ens ha presentat una proposició de llei que
aposta per modernitzar la política social, adaptar-la a les noves
demandes i a la nova societat; que contempla uns nivells
mínims de recursos i serveis per a tots els colAlectius socials,
per a discapacitats, per a majors, per a víctimes de violència
domèstica, per a malalts mentals, per a drogadictes, per a tots
els colAlectius, i que ho contempla des de diferents variables,
població, territori, demandes. U na proposició de llei que
segurament tendrà qualque aspecte que encara es pot afinar més
amb la tramitació parlamentària, però això no lleva que sigui
una molt bona proposta.
En el tema del finançament, per exemple, es proposa que es
destini un percentatge mínim, crec que és el 6% dels
pressuposts de les diferents administracions a serveis socials.
La veritat és que nosaltres no hem calculat si aquest és el
percentatge adequat i si totes les institucions han de posar el
mateix percentatge, ja que les competències també són
diferents, però com que sí queda clar que el que s’ha de
garantir són les prestacions i els drets que tenen els ciutadans
d’accedir-hi i que també s’ha de definir bé quins són els nivells
de cobertura, pensam que això ja du implícit que hi ha d’haver
un finançament suficient i adequat.
Compartim també l’ordenació territorial que contempla,
però pensam que pot dur certs problemes a l’hora de crear o de
determinar emplaçaments a nous equipaments. Però tot això és
discutible i rectificable en el període de tramitació
parlamentària; els dubtes que puguem tenir avui tenen fàcil
solució en posterioritat al debat que ara mantenim. Ja sabem
que la seva aplicació en el principi pot ser complexa, però una
vegada s’hagi iniciat comptarem amb un sistema que garanteixi
els drets socials de totes les persones i de tots els colAlectius
existents en aquestes illes. Comptarem amb un sistema més
factible per controlar que els recursos es destinin a les
necessitats, sense cap classe de clientelisme.
Ens trobam davant una proposició no de llei integral, que
contempla tots els aspectes i des de tots els punts de vista; una
proposició de llei que serà la garantia que els serveis públics
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arribin a tothom, que preveu la cobertura de totes les
necessitats, que pretén donar resposta a les necessitats de tota
persona i de tot colAlectiu per desenvolupar els aspectes més
elementals de la convivència social. Una proposició no de llei
que tendrà el suport del G rup del PSM , perquè, com bé
estableix en el seu preàmbul aquesta proposició, només amb la
concreció d’una llei de serveis socials que defineixi serveis i
prestacions i els canals per accedir-hi, es poden establir les
bases per assegurar uns mínims vitals dignes a tots els ciutadans
i ciutadanes de les Illes Balears. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Mascaró. M és intervencions a favor?
Té la paraula la Sra. Aina Rado.
LA SRA. RADO I FERRANDO:
Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
La meva intervenció és per anunciar el vot favorable a la presa
en consideració de la llei de serveis socials que presenta en
aquest Parlament el Grup d’Esquerra Unida i Els Verds.
Efectivament, aquesta comunitat autònoma té aprovada una llei
del 1999, o sigui que aviat complirà 18 anys; tots vostès
convendran amb mi que des del 88 ha passat molt de temps i la
comunitat autònoma ha sofert grans transformacions. Per una
banda, hem arribat a una població de quasi 1 milió d’habitants
i, per altra, la composició social dels colAlectius que la formen
és molt diferent a la societat del 1988.
Per tant, creim que ha arribat l’hora de posar al dia la
normativa en matèria de serveis socials, així com també la seva
concepció. No podem seguir considerant els usuaris dels
serveis socials com a subjectes de beneficència, sinó com a
ciutadans amb tots els seus drets i que, per tant, són creditors
que els poders públics posin a la seva disposició els recursos
necessaris per al seu desenvolupament com a ciutadans de ple
dret.
També les transformacions socials han fet que les
necessitats i les demandes d’atenció social canviïn. Basta una
mirada superficial a la nostra comunitat per veure aquest canvi,
un gran augment del colAlectiu d’immigrants, envelliment de la
població, transformacions dins l’àmbit familiar i molts d’altres.
Per tant, els socialistes consideram que tots els ciutadans i
ciutadanes tenen els mateixos drets a fi d’assolir determinades
fites de benestar i, per això, quan existeixin colAlectius que no
poden accedir-hi, creim que s’han de posar mesures correctores
que puguin donar solució a aquesta situació.
S’ha d’intervenir per modificar el medi social i millorar les
condicions de vida que resultin negatives o perjudicials per a
determinats grups humans. I no sols s’ha d’actuar sobre les
necessitats, sinó damunt tots aquells aspectes que les generen.
Han de ser accions que han de fer possible el benestar social
posant en marxa accions transformadores de forma sistemàtica
i tècnica i per al seu abordatge és fonamental la participació
activa tant de la ciutadania com de les administracions
públiques. Els problemes socials de cada colAlectiu discriminat
socialment o que pateix determinades mancances s’han
d’afrontar amb programes que duguin implícits mesures
normalitzadores dins un procés de superació de polítiques
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socials marginals que poden generar, en alguns casos, una
sobreprotecció paternalista, i en altres, una marginació i una
manipulació institucionalitzada.
Les polítiques de benestar social han d’incidir
prioritàriament en la prevenció, la promoció de l’autonomia
personal, implementant mesures d’acció positiva per fer
possible la igualtat d’oportunitats i evitar l’exclusió social.
Aquest terme d’exclusió social, encara que no hi ha una
definició oficial que la delimiti, es considera que és un fenomen
molt més ample que el que denominam pobresa; mentre que la
pobresa fa referència a la falta de recursos materials, l’exclusió
social va més enllà d’aquestes mancances, i fa referència a la
dificultat que tenen persones o colAlectius, per causes diferents,
per exercir els drets socials, tant de feina, d’educació, de salut,
d’habitatge o d’altres. És un procés pel qual les persones o els
colAlectius queden totalment o parcialment exclosos d’una
participació plena en la societat en què viuen.
Les causes de l’exclusió les podem trobar en els canvis
estructurals que s’han produït dins les societats avançades,
canvis tecnològics, transformacions del mercat de treball,
canvis a les estructures familiars, evolució dels fenòmens
migratoris i també, perquè no dir-ho, canvis en el sistema de
valors, elements tots ells molt presents, al nostre mode de
veure, dins la nostra comunitat. Fins i tot la comunitat europea
incideix també amb diverses normatives en la necessitat de
modernitzar el model social dels estats membres i desenvolupar
un estat de benestar actiu, implementant accions encaminades
a la prevenció, la rehabilitació i per damunt de tot mesures
integradors per l’enfortiment i la cohesió del teixit social.
Creim per tant que ha arribat l’hora d’homogeneitzar els
serveis socials d’aquesta comunitat, com també regular la
corresponsabilitat de totes les administracions, evitant
duplicitats per millorar la rendibilitat dels recursos. És
necessari definir, com diu la proposta de llei, cadascun dels
serveis, planificant les accions adients per superar desigualtats.
Aquesta proposta de llei defineix també l’estructura
territorial, així com les competències de cada administració, a
més d’agrupar diferents normatives en un sol text. Defineix
també els drets socials en el sentit que els entenem els
socialistes i contempla les prioritats i fa incidència en la
planificació i en el finançament.
Respon, per tant, al nostre entendre, a les necessitats i
demandes d’aquesta comunitat. I si s’aprova la presa en
consideració d’aquesta llei, nosaltres estarem disposats a fer-hi
aportacions, i, tal com he dit al començament de la meva
intervenció, el Grup Socialista li donarà suport, ja que creim
que aquesta llei pot palAliar mancances que tenim en aquests
moments i que, com diu el professor Vicens Navarro, “Un
benestar insuficient té com a conseqüència una democràcia
incompleta”. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Rado. Intervencions dels grups
parlamentaris en torn en contra de la proposició? Pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble. D iputada Sra.
Carme Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. És cert,
és cert que la realitat social ha canviat, però també hem de
reconèixer que ha canviat la realitat política quant a la política
social que es fa des de totes les institucions públiques, de totes
les institucions públiques, del Govern de la comunitat
autònoma, dels consells insulars i dels ajuntaments. I tal vegada
vostè, Sr. Rosselló, és que és una dada que se n’oblida, vull dir,
no és el mateix el que es feia des de les institucions públiques
l’any 87 que el que es fa ara, l’any 2005.
Des del Grup Parlamentari Popular pensam que la
normativa existent en matèria de serveis socials cobreix fins ara
perfectament la realitat actual, gràcies justament a aquesta nova
distribució de competències i de responsabilitats assumides per
cadascuna de les administracions. Actualment, sigui a traves de
l’Institut de Serveis Socials, per exemple en el cas de Mallorca,
o sigui a través de les conselleries de benestar social en els
Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera, i sigui
també a través dels ajuntaments, podem afirmar que es dóna
resposta eficaç a les demandes de la població de la nostra
comunitat autònoma generades.
L’augment dels colAlectius que demanden prestacions, amb
totes les seves problemàtiques plantejades, que sí que també és
cert que són moltes i molt diverses, marginació, infants, joves,
dones, immigració, etcètera, és cert que incideix molt
directament en la manera de tractar-los, però vull insistir que
aquesta distribució de responsabilitat generada a partir del
traspàs de competències als consells insulars, dóna
vertaderament molt bona resposta a les situacions reals.
Vostès mateixos ja ho diuen, s’ha diversificat l’oferta de
serveis i de prestacions, tendents tots ells a la promoció social
de les persones. Ningú no pot negar que cada institució pública,
dins l’àmbit de les seves competències, dóna resposta a les
noves demandes socials, assumint així plenament les seves
responsabilitats i assegurant també la cobertura dels serveis
socials al conjunt de la població. Ningú, crec jo, que tampoc no
pot discutir que per accedir a uns mínims vitals dignes de
qualitat de vida s’han d’aconseguir els nivells mínims de
recursos econòmics i serveis personals; just això, a Mallorca
per exemple, s’Institut de Serveis Socials compta amb una
pressupost que suposa el 33% del pressupost consolidat del
Consell Insular de Mallorca. A Menorca, la Conselleria de
Benestar Social té un 26% respecte del pressupost consolidat
del Consell Insular de Menorca, i Eivissa i Formentera, la
Conselleria de Benestar Social i Sanitat compta amb un 22,54%
dels pressuposts consolidats del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera.
Per altra banda, els pressuposts de la Conselleria de
Presidència han augmentat un 42% el seu pressupost respecte
de l’any anterior. Crec que això ja demostra l’aposta fortíssima
que ha fet aquest govern i d’altres governs d’altres institucions
quant als temes socials, sobretot si tenim en compte que és la
pròpia Direcció General de Serveis Socials la que més
augmenta dins aquesta Conselleria de Presidència, un 25, un
35,23%. Amb aquest increment, ja ho va dir la consellera, es
consoliden els serveis socials de les Balears; programes com el
de pensions i prestacions econòmiques, de protecció i acció
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social, de centres assistencials i de planificació i ordenació
social són possibles de dur a terme gràcies a aquesta forta i
decidida aposta que ha fet aquest govern balear.
Crec, senyores i senyors diputats, que ara per ara treballam
seriosament per assegurar uns mínims vitals dignes per a tots
els ciutadans i ciutadanes de la nostra comunitat autònoma, i
que ho hem de poder seguir fent, fins i tot millorant, sense
necessitat de fer una nova llei de serveis socials. La regulació
dels serveis socials és possible amb l’estructura actual, si bé
aquesta ha de ser millorada i tal vegada més dotada fins i tot de
mitjans, per tal que aquests siguin del tot suficients.
També és important tenir en compte l’actual repartiment de
competències entre les diferents conselleries del Govern balear.
Vostès mateixos ho diuen ja en el títol preliminar, el sistema
pública de serveis socials és el conjunt coordinat de serveis
socials, equipaments i actuacions de prevenció, atenció i
promoció social que es du a terme a les Illes Balears. I això
justament és el que es fa des d’aquest govern: coordinació entre
les distintes conselleries i coordinació entre els consells
insulars, govern i ajuntament. Vostès, amb aquesta proposició
de llei no preveuen instruments de coordinació normativa, i
això que en el seu articulat presenten innombrables
modificacions de normes amb rang legal vigent, la majoria
d’aquestes alienes a la matèria de serveis socials, verbigràcia
l’obligació per part de l’Ajuntament de cedir solars per a la
construcció de centres de dia, la regulació del voluntariat,
etcètera.
I quan parlen vostès de centres d’acollida, els regulen sense
fer menció expressa al problema de la immigració, sense fer
cap referència a la legislació estatal en matèria d’estrangeria,
crec que això no és possible. I tal vegada un dubte, què
pretenen vostès ressuscitant l’IBAS, amb el mateix nom de
l’extingit Institut? Realment, no té cap raó de ser, sobretot si
pensam que les competències de gestió directa ja no són en
mans del Govern balear sinó en mans dels consells insulars.
No sé vostès, però nosaltres ens sentim molt satisfets i molt
orgullosos amb la posada en marxa de l’Institut de Serveis
Socials del Consell Insular de M allorca, no podem negar que
dóna uns resultats realment positius, fins i tot molt per damunt
del que tots pensàvem en un inici. Per altra banda, vostès parlen
també d’una aposta decidida per impulsar el treball a nivell
d’atenció primària; nosaltres els demanam: què fa la
Conselleria de Treball i els diferents ajuntaments de les illes?
A més aquest és un dels objectius que s’han marcat, per
exemple, la Conselleria de Treball és qui patrocina tota la
formació de les persones que són beneficiàries d’una renda
mínima d’inserció i que, a la vegada, s’han de formar per
poder-se integrar en el mercat sociolaboral. I la Conselleria de
Presidència és qui finança la prestació econòmica mensual.
Quant a les polítiques d’infraestructures, crec que millor,
Sr. Rosselló, no podíem estar. Aquest govern fa i té previst fer
multitud d’inversions per a infraestructures i donar així sortida
a l’abundant demanda actualment existent; per exemple, a
Menorca i a Eivissa es va firmar un conveni, el març del 2004,
amb l’INSERSO, que suposa una fortíssima inversió per als
centres especialitzats. A Mallorca, que és on tal vegada hi ha
més demanda, es crearan 1.800 places residencials per a la
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tercera edat, 1.800. Han sortit a concurs 12 residències que
donaran cobertura a unes 1.500 persones. D’aquesta manera,
realment pens que s’aconseguirà cobrir per primera vegada les
llistes d’espera interminables per poder accedir a les
residències públiques de la tercera edat, 1.500 places, Sr.
Rosselló; vostès, durant l’etapa del pacte, no varen crear ni una
trista plaça en quatre anys, el Govern balear, en dos anys, 1.500
places, vostès mateixos.
També convendria, tal vegada, recordar que recentment
aquest govern, el mes de desembre, va adjudicar la
convocatòria de subvencions per a centres de dia municipals,
dotada amb 6 milions d’euros i de la qual ja s’han pogut
beneficiar 18 ajuntaments que no tenien centres de dia abans i
que ara ja en tenen o en tendran. Les administracions públiques
d’aquesta comunitat ja planifiquen les seves actuacions en
matèria de serveis socials, per tal d’ajustar els programes i les
intervencions a les necessitats socials i d’optimitzar els seus
recursos socials.
I quan vostès parlen de responsabilitats, què volen dir? És
que les diverses administracions públiques no assumeixen prou
clarament les seves responsabilitats a l’hora de donar complerta
resposta als problemes socials? És que no tenen unes dotacions
pressupostàries adients per tal d’assegurar la seva prestació de
serveis amb qualitat? Sincerament, crec que hem avançat molt
i realment més que mai. Des del principi d’aquesta legislatura,
on es varen marcar clarament les nostres prioritats en aquesta
matèria, basta veure els pressuposts dels distints consells
insulars destinats als assumptes socials.
Nosaltres pensam que actualment ja es produeix
l’assumpció plena de responsabilitat de totes les
administracions públiques de la nostra comunitat autònoma la
qual vostès fan referència a l’articulat de la proposició de llei,
per tal de garantir la cobertura dels serveis bàsics per al conjunt
de la població; pensam que això ja està cobert. Per exemple,
des de la Conselleria de Treball i a través dels fons socials
europeus, ja se subvenciona la formació de la població
immigrant, dones i joves de forma coordinada amb altres
conselleries del Govern. La Conselleria de Presidència, a través
de la Direcció General de Serveis Socials, ha incrementat un
35,23% el seu pressupost en aquest any 2005. I aquesta mateixa
direcció general actua d’intermediària entre el Govern de
l’Estat i els consells insulars per dur a terme una sèrie de
convenis en matèria social. Aquesta actuació, fins al
començament d’aquesta legislatura, tots ho sabem, si bé s’havia
d’acomplir per obligació, mai no es va complir, mai no es va
respectar i mai no es varen igualar les aportacions fetes pel
ministeri amb les aportacions fetes pel nostre Govern, ara sí,
ara, afortunadament, sí. I podem dir que enguany la quantitat
que aportarà el nostre govern per dur a terme aquests convenis
en matèria social i aquest repartiment entre els consells
insulars, destinat a aquest fi, serà prop dels 5 milions d’euros.
Altres conceptes que vostès plantegen, per exemple
universalitat i igualtat. Actualment els serveis socials ja estan
orientats a tota la població, a tota, a la resident i a la no
resident, a la legal i a la que no ho és. L’objectiu és cobrir
qualsevol necessitat sigui la persona que sigui la que ho
demandi. Ja es garanteix actualment la igualtat de prestacions
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dels serveis socials als ciutadans dins l’àmbit territorial de les
Illes Balears.
Un altre punt al qual fan referència, la descentralització a
través dels consells insulars, mancomunitats i ajuntament, per
tal d’aconseguir una millor aproximació dels serveis als
ciutadans; crec que ja es fa, crec que està claríssim que això ja
es fa. Altres conceptes, com planificació, coordinació,
globalitat, normalització, integració, avaluació, solidaritat,
igualtat, són tots ells conceptes que, afortunadament, ja són
presents a tota l’acció d’aquest govern des de cadascuna de les
seves conselleries.
Nosaltres pensam que no és ja necessari tornar a insistir
sobre el mateix a través d’una nova llei. I a més estam
convençuts que amb l’actual política que du el Govern, amb la
implicació de totes les conselleries i amb el traspàs de les
competències als consells insulars, estam assegurant els mínims
vitals dignes per a tots els ciutadans de les nostres illes.
Senyores i senyors diputats, des del Grup Parlamentari
Popular pensam que si bé, com ja he dit al començament de les
meves paraules, és cert que ha canviat i molt la realitat social
de les nostres illes, no és menys cert que una llei d’aquest
barem, amb la qual nosaltres a molts de punts podem estar-hi
d’acord, però amb molts altres no, idò, una llei d’aquestes
característiques s’ha de moure en el moment oportú i encara
aquest moment, Sr. Rosselló, no ha arribat. En primer lloc,
estam pendents de l’aprovació definitiva per part del Govern de
l’Estat d’una llei que fa ja temps que cova, ja es va començar
a treballar des del Govern del Partit Popular i que es varen
iniciar les seves primeres passes, és la Llei de dependència. I
estam convençuts que no estarà molt a tramitar-se, pens que
està previst treure el seu avantprojecte el mes d’octubre i la
seva aprovació definitiva l’any 2006. Aquesta, Sra. Rosselló,
serà una llei que vendrà per l’article 149.1 de la Constitució
Espanyola, per la qual cosa tendrà caràcter bàsic i ens obligarà
a adaptar-nos a ella en tot el que emmarqui. Per tant, ja ens
haurem de seure i de fer totes les modificacions pertinents per
tal de poder-nos adaptar a aquesta nova llei.
En segon lloc, el Govern balear treballa en la redacció del
Pla sociosanitari, concretament les conselleries de Salut i de
Presidència. Per tant, també s’hauran de fer modificacions de
l’actual llei, per tal de poder-la desenvolupar. Amb aquest pla
es dotarà la nostra comunitat dels recursos socials adients a tots
els nivells, es crearà un mapa de recursos i suposarà la
reestructuració de la nostra comunitat autònoma entorn del
tema sociosanitari. És aquesta realment una aposta ferma i
decidida que fa aquest govern entorn de la situació dels serveis
socials de la nostra comunitat.
I en tercer lloc, podem dir que actualment els serveis socials
no funcionen en base a aquesta llei de l’any 87, sinó que
funcionen en base a la Llei de transferències 24/2001, de 21
d’octubre, i aquesta i no altra és la que articula actualment els
serveis socials de la nostra comunitat i és la que marca
clarament quines són les competències de cadascuna de les
administracions públiques. És cert que hi ha buits legals, des
del Grup Popular ho tenim clar i just per això es treballa des de
la Direcció General de Serveis Socials en una revisió de la
normativa en temes socials; i es fa aquesta revisió justament per

poder dur a terme la modificació de la normativa de
desenvolupament. I una vegada feta aquesta revisió, es podran
cobrir tots els buits legals que fins ara no s’han cobert, i això no
implica fer una nova llei, sinó millorar la que tenim.
Realment, senyores i senyors diputats, poden veure que es
fan moltes, moltíssimes coses i que el fet de tenir una llei que
impera des de l’any 87 no suposa cap impediment per seguir
fent feina sense aturar entorn de les mancances socials de la
nostra comunitat. Esperem idò que arribi el moment oportú per
fer una nova llei, i mentre ajuntem tots els nostres esforços
perquè a la nostra comunitat no hi hagi cap persona mancada de
les condicions bàsiques i necessàries per dur una vida digna.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Feliu. Sr. Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sr. President, senyores i senyors diputats. En primer lloc,
saludar el suport que la proposta que en nom del meu grup
present en aquest plenari per part del Grup del PSM i del
PSOE. I lamentar la intervenció de la diputada Sra. Carme
Feliu, que no he entès en absolut. Jo crec que tot el que ha dit
la Sra. Carme Feliu va a favor de què fa falta una altra llei.
Sincerament no he entès res, jo no he vengut a discutir avui ni
les polítiques socials que fa el Govern, ni tan sols les polítiques
socials que fan la resta d’administracions, ho podríem discutir
a un altre moment però no ho he vengut a discutir; he vengut a
discutir si la llei 9/87 és actual o no és actual, si cal posar-la al
dia o no cal posar-la al dia, i tots els arguments de la Sra.
Carme Feliu van a favor que no és actual. Textualment ha dit
que els serveis socials actualment no funcionen en base a la
Llei 9/87. Per tant, se n’ha de fer una altra.
Vostè ha utilitzat, ha acceptat un dels arguments que jo he
donat, que és que ha canviat la realitat social de forma
substancial des del 87 a ara, s’han incorporat nous colAlectius,
hi ha una problemàtica social clarament diferenciada, l’ha
acceptat. I a més ha afegit altres arguments que jo no havia
utilitzat amb tanta profusió i que vostè ha utilitzat a fons, per
exemple que existeix una llei de transferències de
competències. Evident, i per tant que la Llei 9/87 entra en
contradicció amb aquesta llei de transferència de competències,
no té res a veure aquella llei amb la que actualment hi ha de
transferència de competències, per tant aquest, en lloc de ser un
argument en contra a la necessitat de modificar l’actual llei i de
modernitzar l’actual llei, és un altre argument a favor que és
necessari modificar i actualitzar la nova llei.
Després, vostè me diu que les administracions donen
complerta resposta a les necessitats socials dels ciutadans, en
general, i ha enumerat tota una sèrie, ha convertit la seva
intervenció en un debat damunt polítiques socials del Govern,
que no era el que veníem a discutir aquí. Un altre argument a
favor per dir que les polítiques socials que exerceixen les
administracions en aquest moment no es corresponen a una llei
que és obsoleta, a una llei que no respon ni a la necessitat social
que hi ha avui en dia perquè han canviat les realitats socials, ni
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respon a la distribució de competències entre les distintes
administracions perquè hi ha una llei de competències que
canvia radicalment el fons d’aquesta llei 9/87, i no respon a les
polítiques socials que fan les distintes administracions perquè
sense cap dubte, sense cap dubte, al marge després que podríem
fer de si jo estic d’acord o no amb les polítiques socials que
avui en dia es fan, sense cap dubte no tenen res a veure les
polítiques socials que fan avui les administracions amb les que
es feien l’any 87, radicalment diferents de les que es feien l’any
87.
Conclusió de tota aquesta argumentació: cal modificar la
Llei de serveis socials del 87 i fer-ne una de nova o canviar el
que vulguin canviar de la que hi havia. Bé, davant un argument
com aquest vostè em diu “és que jo no estic d’acord amb tal
apartat o tal altre”. Sense cap dubte, pocs n’ha dit amb els quals
no està d’acord; jo estic convençut que vostè té més
discrepàncies amb la proposició que jo present que les que ha
dit aquí, sense cap dubte, però avui parlam de la presa en
consideració per iniciar el debat en ponència i en comissió, i jo
don per fet que vostè i el seu grup presentarien, si això fos
acceptat, totes les esmenes que considerassin oportunes i,
donada la matemàtica parlamentària existent, a més les
guanyarien. Per tant tendríem en pocs mesos una llei adequada
a la realitat actual i que a més respondria a la política que avui
fan les administracions que vostès governen i que avui fa
aquest parlament perquè vostès tenen majoria.
Per tant l’únic argument de pes que vostè pot utilitzar aquí
és “no vull aquesta llei perquè l’han feta vostès”. Perfecte, em
pareix una concepció absolutament sectària. Vostès tenien avui
la gran ocasió d’aprofitar una feina feta, de canviar tot el que
considerin necessari canviar perquè per això tenen majoria, i de
sortir en aquest any amb una llei que modernitzàs, que posàs al
dia una llei que vostè mateixa ha dit i ha acceptat que els
serveis socials actuals no s’hi basen perquè està passada de
moda, perquè estam parlant del 87; no perquè fos dolenta o
bona, sinó perquè entre el 87 i avui els canvis socials en tots els
aspectes són substancials.
Per tant, sincerament, vostè ha sortit a aquesta tribuna a
polemitzar no sé amb qui, per descomptat no amb mi perquè jo
no he parlat ni de les polítiques socials que fan les
administracions ni res per l’estil, jo he vengut a discutir si era
o no era bo aprofitar una llei que hi havia per llevar una llei que
és obsoleta i modernitzar-la. Vostè no ha volgut entrar en
aquest debat i senzillament ha dit que no, no, tot el que ve
d’aquests bancs no. D’acord, és una posició política com una
altra qualsevol; una llàstima perquè es rebutgen tres anys de
feina que es podrien utilitzar.
Moltes gràcies.
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intentat és explicar que aquesta comunitat, maldament tengui
una llei que impera des de l’any 87, està funcionant d’una
forma més que millor; realment aquest govern ha fet una aposta
molt forta pels serveis socials, i que el fet que aquesta llei del
87 estigui caducada, que això ningú no ho discuteix, no fa que
els serveis socials d’aquesta comunitat no funcionin com han de
funcionar.
El que jo li estic dient és que no és el moment de modificarla. Esperem que el Govern de l’Estat faci la llei de
dependència, que és la Llei que ve per l’article 149.1 de la
Constitució Espanyola, amb un caràcter bàsic, i que ens
obligarà a tornar-la a canviar tota. Esperem que el Govern de
l’Estat faci, tregui aquesta llei que està prevista per a l’any
2006, esperem que el Govern de l’Estat tregui aquesta llei i
després ja ens asseurem i treballarem. Esperem que el Govern
de les Illes Balears tregui el pla sociosanitari i després ens
asseurem.
És a dir, voler-se avançar a aquestes dues mesures, realment
molt importants, i que sense cap dubte modificaran aquesta llei,
realment jo trob que és precipitat, i a més és precipitat perquè
no hi ha una urgència. Jo amb la meva explicació he intentat
demostrar que no existeix aquesta urgència que vostè està
intentant demostrar. Els serveis socials estan funcionant.
EL SR. PRESIDENT:
Un poquet de silenci, per favor, si són tan amables.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sr. President. I com que els serveis estan
funcionant facem les coses passa a passa, i passa a passa vol dir
que primer esperem que Madrid aprovi la llei de dependència,
ens hi haguem d’adaptar, i que el Govern aprovi el Pla
sociosanitari, i de tot això ja veurem què en feim. Això és el
que nosaltres trobam que hem de fer, que no ens precipitem
perquè a vegades, maldament sigui una bona iniciativa, si no és
el moment oportú realment cau pel seu propi pes.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Feliu. La presidència demana si la
Cambra pren o no en consideració la proposició de llei RGE
núm. 5928/04, relativa a serveis socials. Per això, senyores i
senyors diputats, passem a votació.
23 vots a favor, 27 en contra, cap abstenció. Per tant queda
rebutjada la presa en consideració de la llei relativa a serveis
socials.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Sra. Feliu, en torn de
contrarèplica...
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sr. President. Sr. Rosselló, jo crec que no ens
entenem. És a dir, crec que jo en el meu discurs el que he

V. Designació dels membres del Consell d'Administració
de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
Seguidament passam al cinquè punt de l’ordre del dia, que
correspon a l’elecció dels membres del consell d’administració
de Radiotelevisió de les Illes Balears. Atès l’establert per
l’article 4.1 de la Llei 7/1985, de 22 de maig, de creació de
l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, modificada
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per la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries
i administratives, i conformement amb l’acord adoptat per la
Junta de Portaveus en sessió de dia 2 de febrer del 2005 per a
l’aplicació del criteri de proporcionalitat corresponent, els
grups parlamentaris han designat respectivament les persones
que han d’integrar el consell d’administració de Radiotelevisió
de les Illes Balears.
Per tant, Sr. Secretari Primer, li preg si vol llegir el nom de
les persones que han designat els grups parlamentaris.
EL SR. SECRETARI PRIMER:

Passam al darrer punt de l’ordre del dia, que correspon a la
designació dels nous membres del consell assessor de
Radiotelevisió Espanyola a les Illes Balears.
Ateses les dimissions com a membres del consell assessor
de Radiotelevisió Espanyola de les Illes Balears dels senyors
Antoni Orell i Calafat i Damià Perelló i Femenia, procedeix
que la Cambra designi els membres que els ha de substituir. Sr.
Secretari, per favor vol llegir els noms de les persones
proposades pels grups parlamentaris?
EL SR. SECRETARI PRIMER:

Membres designats pels grups parlamentaris com a
representants del consell d’administració de Radiotelevisió de
les Illes Balears:

Les persones proposades per formar part del consell
assessor de Radiotelevisió Espanyola a les Illes Balears són les
següents:

El Grup Parlamentari Popular ha designat, per l’escrit
1362/05: titular, Antoni Rami Alós, suplent, Arturo Cárdenas
Iturriozbeitia; titular, Mateu Isern Estela, suplent, Enrique Dot
Hualde; titular, Pedro Orfila Carreras, suplent, Antònia Gener
Bosch; titular, Ester Melero de Pablo, suplent, Petra Pons Far;
titular, Bartolomé Binimelis Berenguel, suplent, Francisca Pol
Cabrer; titular, Tomás Garrido Serra, suplent, Miguel José
Deyá Bauzá; titular, Felip Amengual Mañas, suplent, José
Argüelles Pintos; titular, Catalina Costa Bonet, suplent, Vicente
Serra Ferrer; titular, Antoni Verd Noguera, suplent, Francesc
Boscana Ripoll.

Pel Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista el Sr. Joan
Bosco Gomila i Barber. Pel Grup Parlamentari Socialista el Sr.
Antoni Mir Vidal.

El Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista ha designat,
per l’escrit 1363/05: titular, Damià Perelló i Femenia, suplent,
Catalina Nicolau i Nicolau.
El Grup Parlamentari Socialista ha designat, per l’escrit
RGE núm. 1414/05: titular, José Hila V argas, suplent, Maria
Concepció Obrador Guzmán; titular, Carlos Aguilar Tirado,
suplent, Gabriel Amer Amer; titular, Sebastián Lora Sánchez,
suplent, Antoni Nadal Urrea; titular, Antoni Orell Calafat,
suplent, Cristina Rita Larrucea; titular, Laura Carrascosa de
Juan, suplent, Josefa Marí Ribas.
El Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds ha
designat, per l’escrit RGE núm. 1472/05: titular, Josep Portella
Coll, suplent, Bartomeu Tugores Bautista.
El Grup Parlamentari Mixt ha designat, per escrit RGE
núm. 1514/05: titular, Bartomeu Frau Llull, suplent, Maties
Barón i Juan.
EL SR. PRESIDENT:
Constatada la presència d’un nombre de diputats superior
a dos terços dels membres de la Cambra, es poden donar per
elegits per assentiment els membres designats pels grups
parlamentaris per formar part del consell d’administració de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
En conseqüència queden designats els membres del consell
d’administració de Radiotelevisió de les Illes Balears.
VI. Designació de nous membres del Consell Assessor de
Radiotelevisió Espanyola a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:
Aquesta presidència demana si es pot considerar aprovada
per assentiment aquesta proposta.
Per tant, si s’aprova.
Aixecam la sessió perquè no hi ha més assumptes a tractar.
Bon dia a tots.
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