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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. El primer punt de

l’ordre del dia consisteix en el debat de les preguntes amb

solAlicitud de resposta oral davant ple.

Primera pregunta...

(Remor de veus)

Pregaria si són tan amables. Moltes gràcies.

I.1) Pregunta RGE núm. 3407/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Andreu Prohens i Vicens, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a valoració de la "reunió sectorial" d'agricultura

celebrada a Palma.

Primera pregunta RGE núm. 3407/05, relativa a valoració

de la reunió sectorial d’agricultura celebrada a Palma i que

formula el Diputat Sr. Andreu Prohens i Vicens del Grup

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

EL SR. PROHENS I VICENS:

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

pregunta va dirigida a la consellera d’Agricultura i Pesca i el

Grup Parlamentari Popular li vol demanar sobre l’anomenada

reunió sectorial d’agricultura que se va celebrar recentment a

Palma.

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 se me fa, jo li he de contestar dient-li que la

valoració no pot ser positiva, per tant, la consideram negativa

perquè Madrid, com va succeir amb altres ajudes en el tema de

l’olivar, no ha estat sensible a les necessitats de la nostra

comunitat. La reestructuració del sector lacti que proposa el

ministeri impedeix que la quota que abandonin les nostres illes

pugui tornar a la nostra comunitat. Vàrem presentar una

proposta perquè se tengués en compte el nostre fet insular i que

se permetés la tornada d’aquesta quota, però això no se va

acceptar. A nosaltres de totes maneres ens és igual qui gestioni

aquestes quotes, però no podem permetre l’abandonament de

les nostres illes se’n vagi a altres comunitats.

Per tant, el 2004 ja varen haver de sortir compradors de

l’abandonament de la quota làctia aquí a Balears i hem pogut

retenir 3 milions de quilograms que va ser l’abandonament de

la nostra comunitat i els tenim retinguts aquí a Balears per

garantir que això no vagi a una altra comunitat. Aquesta quota

se repartirà a partir de l’estiu, dins aquests primers mesos

d’estiu hi haurà el repartiment de la quota de l’any passat.
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I des d’aquí m’agradaria fer una crida a tots aquells partits

i aquells polítics que ens han acusat en aquesta mateixa cambra

de perdre quota, perquè intercedeixin davant dels membres del

seu partit a Madrid i així aconseguir entre tots que aquesta

quota no se perdi per  als ramaders de Balears. En tot cas puc

garantir que farem tot el que sigui possible i tot el que faci falta

perquè l’abandonament d’enguany torni quedar a les Illes

Balears.

Gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 3401/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a valoració del nou conveni de

carreteres.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la segona pregunta RGE núm. 3401/05, relativa

a valoració del nou conveni de carreteres que formula l’Hble.

Diputat Sr. Francesc Quetglas i Rosanes del Grup Parlamentari

Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, en els seus propis

termes, quina valoració fa el Govern de l’oferta del nou

conveni de carreteres per part del Ministeri de Foment?

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. Pensam que és una excelAlent notícia

i després de la reunió que vàrem tenir amb el secretari d’Estat

de carreteres se farà possible gràcies al protagonisme i

participació en primer lloc dels consells insulars amb la nostra

medicació.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera d’Obres Públiques,

enhorabona pel seu recent nomenament, a més veig que

acumula aquesta cartera la Vicepresidència. Enhorabona i esper

que ho faci millor que la seva predecessora.

Ens alegram del canvi de tarannà i el compartim. Però ens

agradaria insistir en el relació al tema d’aquest conveni que

haurien d’abandonar progressivament i en aquest sentit valoram

positivament la postura anunciada ahir pel President Matas en

relació a..., bé que no estàvem en la fase de recurs davant del

tribunal per l’anterior conveni i que s’intentaria evitar. Ho

valoram positivament perquè hem de coincidir i coincidiran

vostès que més val un acord que un plet, sobretot quan

mitjançant aquest acord se pot sortir guanyant molt i amb un

plet se pot sortir perdent molt. Vostès convindran amb nosaltres

que la postura del ministeri és com a mínim defensable en

relació a la supervisió dels projectes, terminis, pressuposts i a

la discutible delegació amb la comunitat autònoma. Per tant, si

posam en perill un conveni molt potent, 568 milions de

pessetes, estam posant en perill una cosa que convé molt als

ciutadans de les Illes Balears.

Per tant, coincidim i ens alegram d’aquest canvi de tarannà.

En el passat vostès quan eren a l’oposició ens deien a nosaltres

“negociïn, aprenguin a negociar, negociïn bé”. Ara els ho deim

nosaltres, amb una diferència, en el passat no hi havia res a

negociar, no hi havia res damunt la taula, la predisposició del

Govern central era de no posar ni 1 euro a les Illes Balears i ara

tenim 568 milions d’euros damunt la taula i que aquesta

comunitat autònoma i els seus ciutadans no poden perdre.

Moltes gràcies, Sr. President.

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. Lament que el portaveu socialista no

faci ús d’aquest tarannà i no comprengui la figura coordinadora

d’un vicepresident perquè tal vegada no la va conèixer quan

governava el pacte.

En primer lloc dir-li que el tarannà sempre ha estat de

diàleg, la diferència entre vostès i nosaltres és que nosaltres

volem aprofitar, volem fer equip amb el Sr. Antich perquè

vengui aquest conveni de carreteres per als consells, perquè

vengui un conveni de tren en matèria ferroviària, per poder

aconseguir la declaració de servei públic amb la península, per

poder millorar la declaració de servei públic entre illes, per

poder tenir un Pla d’habitatge per a les illes. I vostès no varen

voler aprofitar el ministeri i la persona de’n Jaume Matas. Això

és la diferència entre nosaltres i vostès.

Dir-los també que efectivament, tota la capacitat per

dialogar, el que li demanam al ministeri és que aquella

denúncia que va fer llevant-nos 400 milions d’euros, se retiri,

ens asseguem a la comissió de seguiment que li va demanar el

President el mes de febrer per debatre projecte per projecte i

poder arribar a acords.

Gràcies, Sr. President.

I.3) Pregunta RGE núm. 3402/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a negociació del nou conveni de carreteres.

EL SR. PRESIDENT:
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Passam a la tercera pregunta RGE núm. 3402/05, relativa a

negociació del nou conveni de carreteres que formula el diputat

Sr. Vicent Tur i Torres del Grup Parlamentari Socialista. Té la

paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Si bé hem pogut llegir els diaris i

hem pogut fins i tot veure les fotos. Li preguntam Sra.

Vicepresidenta, quin és el capteniment del Govern davant la

negociació del conveni de carreteres?

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. Ara sí que me dirigeix la pregunta a

mi i jo estaré encantada de donar-li la resposta en el mateix

tema que plantejava el Sr. Quetglas, però que pareixia que li

sabia greu que contestés la vicepresidenta. Gràcies per aquest

canvi de tarannà.

En primer lloc dir que capteniment vol dir comportament,

conducta, procedir, actitud. La nostra actitud, el nostre

comportament, la nostra conducta és propiciar de totes les

maneres possibles el diàleg i un acord i que no se perdi ni un

sol euro per a les Illes Balears. Per això serà inestimable la

colAlaboració del Sr. Antich i dels consells insulars. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Evidentment Sra. Vicepresidenta

m’havia de dirigir obligatòriament a vostè, en absència del

President, que crec que era a qui tocava dirigir aquesta

pregunta, vist com s’han desenvolupat els fets. 

Se’ns dubte crec que hem de celebrar aquesta nova positiva,

aquest nou tarannà entre el Sr. President i el secretari general

del PSIB. Entenem que s’ha d’imposar aquest tarannà, esperem

que s’imposi aquest tarannà perquè entenem que és necessari

que s’impliqui la responsabilitat i el seny en aquesta nova

etapa. Fins ara no havia estat així, havíem viscut una etapa de

confrontació entre el Govern de les Illes Balears i el Govern de

l’Estat. Creim que a partir de l’entrevista d’ahir s’obri una nova

etapa d’aquells que volen i saben fer les coses, plantejar-les en

positiu defensant exclusivament els interessos dels ciutadans de

les Illes Balears.

Esperem que segueixin així i per tant, negociïn, canviïn de

manera de fer i no utilitzin ni el conveni de carreteres, ni cap

altre instrument d’interès per als ciutadans de les nostres illes

per cercar confrontació amb el Govern de l’Estat. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. El Sr. Matas va firmar dia 18 de

febrer del 98 un primer conveni de carreteres. Posteriorment

dia 12 de març del 2004, un segon conveni de carreteres, la

suma de tots dos més de 400 milions d’euros. I ara, gràcies als

consells insulars, gràcies al ministeri, gràcies també al Govern,

serà una realitat el conveni que ens varen enviar dia 7 de març,

allà on els protagonistes per facilitar aquest diàleg, per

propiciar aquest conveni perquè no se perdi ni un euro seran els

consells insulars de Mallorca, Menorca i d’Eivissa i

Formentera. Amb aquests 3 consells insulars en vàrem reunir

i vàrem anar a veure el secretari d’Estat i ho va acceptar el

secretari i nosaltres ens congratulam i pensam que va ser

encertada l’estratègia que se firmaria aquest tercer conveni de

carreteres per més de 500 milions d’euros amb els 3 consells

insulars, amb la mediació del Govern. I això és una

extraordinària notícia.

Planeja per damunt d’aquests 3 convenis, que suposaran

900 milions d’euros, que el mateix temps que ens envia el

conveni nou, el tercer conveni, la ministra ens presenta la

denúncia dels dos convenis anteriors, el de l’any 98 i el de

l’any 2004. Prèviament li he de dir que el President Jaume

Matas amb carta per escrit, els primers dies del mes de febrer,

li va demanar a la ministra que per favor, per poder parlar

d’aquest tema, convoqués la comissió de seguiment. Aquest

seny al qual vostè apelAlava, aquest tarannà al qual vostè

apelAlava, aquest sentit comú al qual vostè apelAlava, me

suggereix a mi que el primer que havia de fer el ministeri era

convocar aquesta comissió de seguiment que li havia demanat

el nostre President, veure quins eren els punts d’unió i quines

eren les diferències. Però curiosament no se va tenir aquest

seny, aquest sentit comú, aquest tarannà, per carta vàrem rebre

la denúncia dels dos convenis. ApelAlam que se retiri la

denúncia i se convoqui la comissió de seguiment. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 3403/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a finançament de l'obra del nou accés a l'aeroport

d'Eivissa.

Passam a la quarta pregunta RGE núm. 3403/05, relativa a

finançament de l’obra del nou accés a l’Aeroport d’Eivissa i

que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Boned i Roig del Grup

Parlamentari Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputat.
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EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera d’Obres Públiques,

davant les reiterades ocasions en les que he pogut llegir i sentir

la reclamació d’aquest Govern al Ministeri de Foment que fos

aquest que financés la majoria dels més importants projectes de

carreteres de les nostres illes i davant d’un evident nou escenari

en el que ens estam movent darrerament, voldríem saber des

del nostre grup com pensa aquest Govern i la seva conselleria

fer que el projecte del nou accés a l’Aeroport d’Eivissa sigui

finançat per aquest nou conveni?

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

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

Diputat, la decisió de les obres a incloure en el nou conveni de

carreteres és una decisió de cada consell insular que va fer

arribar al Govern de les Illes Balears el llistat d’obres que hi

volien incloure i que a la darrera reunió que vàrem tenir en el

ministeri vàrem aportar al Ministeri de Foment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, miri la resposta era

bastant més fàcil de com vostè l’ha plantejat. Hagués bastat que

vostè hagués dit que tenia intenció d’aturar temporalment la

tramitació i la licitació d’aquest projecte, que realment té

voluntat de consens i diàleg i així haguéssim pogut passar

automàticament a negociar i consensuar un nou projecte que

ens hagués permès incloure’l en aquest nou conveni que

proposa el ministeri, tal com ells proposen i que passaria d’un

pressupost inicial de 3 o 4 milions d’euros, que hi havia previst

anteriorment, als 60 que actualment s’estan ofertant actualment

per a aquest mateix projecte.

Però com que la realitat és molt diferent, vostès no volen

saber res de consens realment i com que a vostès els importa

molt poc l’interès general, com no els preocupa el més mínim

la situació caòtica que estant provocant a les arques

autonòmiques, estan disposats a renunciar a aquests 60 milions

per a aquest projecte i no tan sols a això, sinó a la resta dels

milions que està disposat a aportar el Ministeri de Foment per

a nombrosos projectes a les nostres illes, tots ells dels que no

estaven licitats en el conveni del 2004. 

El seu interès està en amagar informació, en enganar els

afectats i moltes vegades, modificar el traçat inicial per afavorir

interessos particulars. En resum, mantenir una política

d’enfrontament amb el Govern de Madrid. La seva obsessió els

porta, com dic, a renunciar a aquests 60 milions i obligar els

ciutadans d’aquestes illes a pagar 221 milions per a aquest

projecte que només en val 60.

Miri Sra. Consellera, ja no té lloc la teoria de què Madrid

no vol invertir en carreteres a les nostres illes. Aquí ho estan

demostrant. No té lloc aquella frase de “Madrid castiga

Balears”. El que han de fer és abandonar la política

d’enfrontament, cercar un diàleg i aconseguir que aquest

projecte s’inclogui en aquest conveni. El nou conveni no és una

arma per a una lluita, és una oferta de consens i diàleg, així

l’han d’interpretar i així l’haurien d’utilitzar Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat miri, l’obra del nou accés

a l’Aeroport d’Eivissa s’està licitant en aquest moment, ho sé

perfectament i s’està licitant per un mètode de finançament que

és el peatge a l’ombra. La primera vegada que el Govern

utilitza aquest mecanisme de peatge a l’ombra. I ho feim així

perquè evidentment quan se va procedir a la licitació el conveni

ja estava denunciat i per tant, és una decisió del Govern de les

Illes Balears que amb fons propis finança aquesta obra. I és una

decisió que s’ha pres perquè el President del Govern se va

comprometre a Menorca i a Eivissa que les obres que no

volgués pagar l’Estat ho faria el Govern. I el President va

prendre aquesta voluntat política perquè Eivissa, vostè ho sap

perfectament, té un dèficit històric en matèria d’inversions

viàries, un dèficit històric i vostès la passada legislatura no

varen fer ni una inversió viària.

Per això el Govern se va comprometre a finançar aquesta

carretera amb fons propis, fora per tant, de l’anterior conveni

per palAliar aquest dèficit històric de l’illa d’Eivissa que

nosaltres volem solucionar i que estava dins el nostre programa

electoral. Però evidentment, dins el que és la negociació del

nou conveni, són els consells insulars els que tenen la

competència de posar quines carreteres volen dins aquest nou

conveni. El Consell Insular d’Eivissa i Formentera ha fet

arribar les seves carreteres, s’han entregat també al secretari

d’Estat d’infraetructures. Però evidentment si en futures

negociacions s’arribés a un acord entre el ministeri i els

consells insulars, s’hi podrien incloure sense cap problema. Si

no és així, mentre el consell insular mantengui aquestes

carreteres, el Govern continua amb el compromís de finançar

aquesta obra i que sigui una realitat, com ja ho és Eivissa-Sant

Josep i com ho serà aquest estiu, almanco estarà en

funcionament el desdoblament de la ronda d’Eivissa.

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 3406/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i  Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a organigrama de l'Agència

Balear de l'Aigua.

EL SR. PRESIDENT:
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Passam a la cinquena pregunta RGE núm. 3406/05, relativa

a organigrama de l’Agència Balear de l’Aigua que formula el

diputat Sr. Eduard Riudavets i Florit del Grup Parlamentari

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

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, hem tengut

l’oportunitat de conèixer el projecte de decret pel qual

s’estableix el règim jurídic de l’Agència Balear de l’Aigua i la

Qualitat Ambiental, creada per la disposició addicional segona

de la llei d’acompanyament. Segons el que ens diu aquest

projecte de decret, la finalitat d’aquesta agència és extingir els

dos instituts de l’aigua existents, amb l’objectiu d’optimitzar els

recursos materials i personals existents. 

Segons açò Sr. Conseller, ens pot explicar quins criteris ha

seguit vostè per establir l’organigrama de direcció d’aquesta

nova agència?

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

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

els criteris han estat d’eficàcia inicialment, no d’eficiència,

inicialment d’eficàcia per intentar gestionar tot el cicle de

l’aigua i a la vegada litoral i qualitat ambiental. Per tant, allò

que perseguim amb aquest organigrama és poder complir a

finals d’aquesta dècada amb allò que és la transposició de la

directiva marc de l’aigua i per això a nivells d’òrgans de govern

hi haurà un president, dos vicepresidents i un consell

d’administració. I a nivell d’organigrama de gestió, un director

gerent, un secretari general, un administrador econòmic-

financer i a la vegada tres subgerències que seran proveïment

i recursos hídrics, sanejament i qualitat de les aigües i qualitat

ambiental, residus i litoral.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, aquí hi ha una cosa

que no quadra entre el que vostè ens explica i allò que exposa

en el seu projecte hi ha una clara contradicció. És a dir,

fusionen l’IBAEN i l’IBASAN, creen una nova agència i ens

diuen, ho cit textualment, “que és per optimitzar els recursos

materials i personals”. I jo crec que açò és una manera molt

curiosa d’optimitzar els recursos perquè aquesta agència

duplica els alts càrrecs. Vostè ha dit quins eren, secretari

general, administrador econòmic, director general, tres

subgerents, director de la unitat de suport, a més dels delegats

d’Eivissa i Menorca.

És a dir, dupliquen els alts càrrecs existents fins ara a

l’IBAEN i l’IBASAN i açò no és optimitzar els recursos, açò

és inflar-los. S’esperaria que de la fusió dels dos instituts,

independents fins ara, donés com a resultat menys alts càrrecs.

Idò no, se dupliquen. I el que és curiós és que ho fan en un

moment en què s’han vist obligats a presentar un Pla de

sanejament econòmic i aquest Pla econòmic que va presentar

el Sr. Ramis l’altre dia fixa com a objectiu: “mantener la

plantilla al servicio del Govern de les Illes Balears en los

niveles actuales, de tal forma que las nuevas necesidades de

personal sean cubiertas con las bajas, jubilaciones,...”. 

És a dir, que congelen les plantilles de funcionaris, inclosos

mestres, professors i personal sanitari, que no sigui per a

centres nous i mentre congelen aquestes plantilles de personal

que són per atendre infants i malalts, creen nous alts càrrecs. I

açò és una incoherència, o pitjor encara, és l’aplicació injusta

de dues mesures, segons de qui es tracti, la llei del tub, estret

per a uns i ample per a altres. I jo crec que l’eficàcia no ha

d’estar mai per damunt de la racionalitat. Quan se retallen els

funcionaris públics no pot créixer en alts càrrecs, a més, a partir

d’un objectiu declarat d’optimitzar els recursos. Repetesc, açò

no és optimitzar els recursos, és inflar-los.

Açò no se com se menja Sr. Conseller, m’ho expliqui...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, President. Sr. Diputat, jo li he dit tots els càrrecs,

no n’he amagat cap, perquè el més important de la gestió

integral de l’aigua és que aquest Govern ha tengut el valor de

fer allò que altres governs del Partit Popular i el Govern del

pacte volia fer i és que tota la gestió de l’aigua estigui en un sol

lloc. La ilAlusió d’aquells que estimam l’aigua ha estat sempre

gestionar-la, en alta, en baixa o en depuració. Això és la feina.

Vostè me diu, “ha de menester molta gent”. Sí, sense cap

dubte, perquè vull responsabilitzar-me de la irresponsabilitat en

què em vaig trobar a la conselleria i necessit ampliar l’agència

per fer coses que vostè coneix perfectament, com pot ser

rehabilitar l’abocador de la Penya de l’Indi. Cosa que abans, ni

IBASAN, ni IBAEN varen fer. O l’abocador de l’Ermita de

Manacor. O altres llocs allà on també actuarem.

Però li diré més, amb l’estructura actual si jo no pos uns

subgerents al control de 78 depuradores, tendré el mateix que

ha passat a Vila, a Pollença, a Ses Salines, constantment. I

assegur que si jo pogués passar amb 5 menys hi passaria, però

en aquest moment jo li dic criteris d’eficàcia i posteriorment

per anar a l’eficiència. És important.

I.6) Pregunta RGE núm. 3410/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a promoció de productes amb

denominació d'origen entre la població escolar.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 3410/05, relativa a

promoció de productes amb denominació d’origen entre la
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població escolar i que formula la diputada Sra. Maria Binimelis

i Amengual del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula

l’Hble. Diputada.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL: 

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Voldríem demanar a la consellera d’Agricultura i Pesca quines

actuacions està portant a terme la seva conselleria per a la

promoció dels productes amb denominació d’origen de les Illes

Balears entre la població escolar?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera d’Agricultura.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

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

conselleria està executant el programa que es diu: “Els aliments

a les Illes Balears a les escoles” a través de SEMILLA. Aquest

programa és continuació del que vàrem redissenyar l’any

passat. Consisteix en fer xerrades, degustacions i visites a les

empreses amb els escolars. Està destinat a tots els alumnes de

12 anys de les Balears. Es parla dels aliments tradicionals de

les Balears i es fa especial atenció als que són de qualitat, oli de

Mallorca, sobrassada de Mallorca, formatge de Maó

(Menorca), ensaïmada mallorquina. L’any passat es va arribar

a més de 7.000 alumnes i a 188 centres escolars, front als 2.500

alumnes i als 100 centres escolars dels anys anteriors.

Enguany esperam superar aquestes xifres, augmentat la

presència d’aquest programa a Menorca, Eivissa i Formentera.

I també es potencien les excursions guiades a finques i a

empreses productores. S’ha fet un nou material didàctic adaptat

als alumnes. Té una gran acceptació entre els escolars,

professorat i pares, segons les enquestes que tenim i que hem

realitzat. Enguany hem estat molt contents perquè hem rebut el

premi a la millor Alimentos de España, atorgat pel Ministeri

d’Agricultura en la modalitat millor acció promocional a

Espanya.

Per tant, és un programa que el durem endavant, el

potenciarem perquè de fet a nivell d’Espanya ens han reconegut

la feina que se fa aquí a Balears referent als escolars i als

productes de qualitat.

Gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 3411/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a mesures per a una major humanització

de l'atenció sanitària.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la setena pregunta RGE núm. 3411/05, relativa a

mesures per a una major humanització d’atenció sanitària que

formula la diputada Sra. Carolina Torres i Cabañero del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

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

aquesta legislatura des de la Conselleria de Salut i Consum

s’estan fent importants actuacions per millorar el servei sanitari

de les Illes Balears. Per nomenar algunes d’aquestes actuacions

podem mencionar la construcció de nous hospitals, o la

reducció de les llista d’espera. En definitiva, se van complint

els objectius que se varen marcar.

Tot i que s’ha fet i s’està fent un esforç important per

millorar el servei sanitari de les nostres illes, hi ha un factor

molt important perquè tenguem un servei sanitari de qualitat i

just aquest és el motiu de la meva pregunta.

Sra. Consellera, quines mesures estan adoptant des de la

Conselleria de Salut i Consum per a una major humanització de

l’atenció sanitària?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

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

Sra. Diputada, efectivament una de les prioritats d’aquesta

conselleria i d’aquest Govern era completar la xarxa

d’infraestructures sanitàries de les illes i també reduir les llistes

d’espera per tal que els ciutadans no haguessin d’esperar tant

per accedir al metge especialista o a una intervenció quirúrgica.

Però també és cert que hi ha una prioritat molt important i

és el Pla d’humanització. El Pla d’humanització vol dir que tot

i que hem d’anar millorant l’assistència quant al servei i les

condicions dels professionals sanitaris, també hem de fer de

l’assistència sanitària pública una assistència més

personalitzada. L’objectiu general és lògicament la millora de

la qualitat assistencial i com a objectius específics, millorar la

confortabilitat, la comoditat en els centres sanitaris, com per

exemple augmentant les habitacions individuals. Per això el

nou Hospital de Son Dureta tendrà el 57% de les seves

habitacions d’ús individual, l’Hospital de Son Llàtzer cada

vegada més està incrementant les seves habitacions individuals

i Inca també té un percentatge important.

Però no s’esgota aquí, també hem d’anar millorant les

condicions dels pacients que s’han de traslladar, els desplaçats

i vostè ho coneix molt bé, de les àrees d’Eivissa i Formentera

o de l’àrea de Menorca per exemple que s’han de desplaçar a

Mallorca. Estam intentant millorar les seves condicions

desburocratitzant tot el paper per rebre els dietes, millorant

aquestes compensacions per a desplaçament i en qualsevol cas

intentam millorar totes les seves condicions. També elaboram

guies.
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I també, seria complicat explicar en 2 minuts totes aquestes

mesures que contempla el Pla d’humanització que els hem

remès a tots els grups parlamentaris. Però també hi ha una cosa

molt important i és tenir una atenció adequada al tipus de

malalt, no és el mateix tenir un pacient agut, com a l’Hospital

de Son Dureta, allà on l’alimentació, la comunitat és important,

com tenir un pacient crònic a l’Hospital General, per posar-li

un exemple, a la unitat de cures palAliatives. Aquí hi ha una

labor important sobretot de l’infermeria, són persones que

passen molt de temps en aquests hospitals i per tant estam

intentant adaptar-los: perruqueria, cosa que pareixia un doi al

principi i està donant un resultat extraordinari, posar flors a les

habitacions i intentar que es trobin com a ca seva, tot i que no

hi són. En definitiva, tota una sèrie de mesures que milloraran

molt la sanitat pública també des del punt de vista de la

humanització i personalització de l’assistència.

Gràcies.

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 3412/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a actuacions de millora a l'hospital Joan March.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la vuitena pregunta, RGE núm. 3412/05, relativa

a actuacions de millora de l’Hospital Joan March, que formula

el diputat Sr. Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

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

que efectivament el Govern i la consellera de Salut entenen que

darrera tota planificació ve una metodologia, i darrera una

metodologia ve una instrumentalització. Nosaltres estam

cansats de sentir parlar de plans sociosanitaris, però sembla que

aquesta vegada no només és un fet, sinó que es posen els

instruments per poder-lo dur a terme, i dins aquest concepte ens

agradaria, per tant, que vostè ens explicàs quines actuacions té

previst portar a terme la Conselleria de Salut i Consum en

millora de les infraestructures de l’Hospital Joan March.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Diputat, el

Pla sociosanitari, una cosa teòrica que ens vàrem trobam,

l’estam elaborant i en properes setmanes, per una feina

extraordinària que s’ha fet conjuntament amb la Conselleria de

Presidència i encapçalada per la vicepresidenta, traurem un pla

sociosanitari que serà pràctic i adaptat a les nostres necessitats.

Però efectivament no podem esperar això, havíem de fer

feina, i una de les coses que teníem clares és que l’Hospital

Joan March, l’hospital que ha estat el buc insígnia de la sanitat

a les nostres illes durant molts d’anys, duia molts d’anys sense

cap tipus d’inversió, un hospital destinat a pacients

sociosanitaris, és a dir, que han de passar molt de temps allà

dins, i que tenia unes infraestructures bastant obsoletes. Vàrem

començar amb la rehabilitació d’una planta, una part de la

darrera planta d’aquest hospital, que va quedar molt bé, amb

banys fins i tot assistits i adaptats per a aquest tipus de malalt,

i estam continuant. 

Per a l’any 2005 hi ha dues actuacions previstes; una que

està a punt de començar, perquè de fet ja s’ha adjudicat amb un

pressupost de quasi 700.000 euros, consisteix a fer un hospital

de dia i un gimnàs, amb el propòsit precisament d’augmentar

aquesta cartera de serveis assistencials que estaran adaptats al

Pla sociosanitari, i construir una sèrie d’accessos a aquest

hospital, que també estaven molt deteriorats. La segona

actuació enguany serà reformar la planta primera B, la planta

completa d’habitacions, amb els banys també de pacients

adaptats a l’ús sociosanitari, reforma de control d’infermeria i

tota la zona d’aquesta planta primera B; les bases ja estan

elaborades, estan enviades per publicar i tenim la previsió que

pugui començar aquesta reforma el mes de juny amb un import

d’un poc més de 550.000 euros.

I per a l’any 2006 les obres que estan previstes, perquè no

s’esgota, lògicament, en un any, seran la reforma de la planta

baixa B, on podrem crear una unitat de desintoxicació amb una

zona de teràpia ocupacional i psicoteràpia grupal i perruqueria,

aquelles actuacions dins el pla d’humanització que comentava

anteriorment, i també reformarem la planta primera A, de tal

manera que reformarem les plantes d’hospitalització, farem un

hospital de dia i un gimnàs com toca per a aquests malalts, una

unitat de desintoxicació amb teràpia ocupacional, i crec que

podrem estar ben satisfets i ben orgullosos de l’Hospital Joan

March que finalment quedarà. Tot i que tenim un servei

extraordinari, estam obligats a posar a l’abast dels professionals

les eines...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

I.9) Pregunta RGE núm. 3399/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a habitacions individuals a la

sanitat pública.

Passam a la novena pregunta, RGE núm. 3399/05, relativa

a habitacions individuals a la sanitat pública, que formula

l’Hble. Diputat Sr. Miquel Ramon i Juan, del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula

l’Hble. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

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

el tema dels llits ics a l’Hospital de Son Dureta és un tema

recurrent aquesta legislatura; ja se n’ha parlat unes quantes

vegades i sembla ser que se n’haurà de continuar parlant perquè
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no se li dóna solució. I això va lligat dins una política de la

Conselleria de Salut i Consum on la humanització, com s’ha

vist ara just fa un moment en una pregunta a mida, la

humanització és un tema estrella, i dins aquesta humanització

un dels temes més importants és el de les habitacions

individuals. 

Bé, tenint en compte que actualment, segons s’ha pogut

veure en els mitjans de comunicació, a l’Hospital de Son

Dureta s’han hagut de tornar a instalAlar els llits ics, és a dir, els

llits suplementaris que es colAloquen a una habitació que ja té

tres llits, total quatre malalts en una sola habitació; si a més hi

posam flors ja no sé com hi cabran, aquestes flors. Bé, davant

aquesta situació, creu la consellera de Salut i Consum que

l’obertura d’habitacions individuals a l’Hospital de Son Llàtzer

i al futur hospital, que esperem que no sigui de Son Espases

sinó de Son Dureta, és una prioritat sanitària?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, el tema dels llits

ics la realitat és que no és un tema recurrent d’enguany, és un

tema recurrent durant molts d’anys, no només d’aquesta

legislatura. Però en qualsevol cas li he de dir que vostè em

demana si és un prioritat per a nosaltres fer habitacions d’ús

individual. Sí, Sr. Ramon, ho és perquè volem millorar les

condicions de comoditat i de confortabilitat dels nostres

pacients a la sanitat pública. Ho farem en el nou hospital de

Son Dureta, situat al solar de Son Espases, amb un 57%

d’habitacions; ho he dit anteriorment, ho estam fent a l’Hospital

de Son Llàtzer i ho farem també a l’Hospital d’Inca, que és allà

on ho podem fer actualment.

Jo crec que és un objectiu. Lògicament vostè fa una mica,

o massa, demagògia. Li he de dir que les habitacions d’ús

individual, quan no són per necessitat com pot ser per a

pacients infecciosos es poden fer dobles, i per això s’hi fan, i en

cas de necessitat s’han de fer així. Això ho hem fet a l’Hospital

de Son Llàtzer enguany, que hi ha hagut una taxa bastant

elevada de grip i una campanya gripal bastant forta, i jo crec

que és la via on hem d’anar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Tal vegada jo faig demagògia perquè

estic reflectint un problema que crec real. A mi em sembla que

és més demagògia dir que obrim habitacions individuals, però

si hi ha molts de malalts ja posarem dos llits. Per tant no

s’acaba de saber ben bé què és això.

Però en tot cas allò cert és que a la remodelació de Son

Llàtzer que se’ns va presentar en aquest parlament aquest

mateix mes es dóna com un tema estrella aquestes habitacions

individuals, i se’ns va informar que en aquest moment hi ha 305

llits. Quan acabi la remodelació i estigui en funcionament el

cent per cent d’aquest hospital passarem a 309, no hi haurà més

ampliació de llits i, com li va dir el portaveu del Grup

Parlamentari Socialista, en canvi les clíniques privades estan

plenes de malalts que van allí perquè hi ha un fracàs del sistema

sanitari públic i no hi ha, entre altres coses, llits suficients per

atendre els malalts, i mentrestant continuen els llits ics,

continuen quatre malalts en habitacions de Son Dureta, i en

comptes de resoldre això hi ha més interès a poder dir que

s’han inaugurat tantes...

EL SR. PRESIDENT: 

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

Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sr. Ramon, hi ha llits ics perquè hem

tengut una pressió assistencial molt forta aquest hivern. Però jo

li diré més. Vostè és d’Esquerra Unida; vostès gestionaven

GESMA fa molt poquet temps. Nosaltres per primera vegada

hem habilitat 30 llits amb un increment de personal a l’Hospital

General per tal de fer front a l’increment de demanda

assistencial de l’Hospital de Son Dureta. Vostès no varen fer

res i tenien molts més llits ics dels que tenim nosaltres, la qual

cosa no vol dir que hi estiguem d’acord, i per això feim el nou

hospital de Son Dureta que duplicarà la part d’urgències,

l’espai destinat a urgències, tendrem unes instalAlacions

adaptades i feim molta més actuació perquè la gent pugui estar

còmoda.

Sr. Ramon, és molt fàcil dir que tot funciona malament i

que tot va malament. La sanitat pública funciona bé, Sr.

Ramon. Els professionals s’hi dediquen moltíssim i nosaltres

estam dedicant tots els nostres esforços precisament per

millorar l’assistència als usuaris i tampoc no oblidi els

professionals, que són els que més pateixen també en una

campanya de grip. Nosaltres hem habilitat quasi un hospital

virtual aquest hivern, fins i tot hem arribat a derivar pacients a

la privada perquè no podíem aguantar aquesta pressió

assistencial. 

Més no podem fer, Sr. Ramon; vostè doni’ns suport en el

pla sociosanitari, que és molt important, i doni’ns suport en el

nou hospital de Son Dureta i veurà com d’aquí a poc temps no

haurem de menester aquests llits suplementaris a l’hospital de

referència.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

(Remor de veus i petit aldarull)

I.10) Pregunta RGE núm. 3404/05, de l'Hble. Diputada

Sra. M aria del Carme García i Querol, del Grup
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Parlamentari Socialista, relativa a Iniciativa Comunitària

EQUAL.

Passam a la pregunta número 10, RGE núm. 3404/05,

relativa a iniciativa comunitària EQUAL, que formula l’Hble.

Diputada Sra. Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari

Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, ja que no ha donat

explicacions a les entitats que estaven implicades ni tampoc als

òrgans de participació del mateix govern, ens agradaria saber

quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la renúncia

de diferents entitats i del mateix govern a executar els projectes

aprovats dintre de la iniciativa comunitària EQUAL per valor

de 3 milions d’euros, destinats a la recerca de nous mètodes per

lluitar contra les discriminacions i desigualtats de tota classe en

el mercat laboral. 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. Sra. Diputada, a la primera part, la

renúncia de diferents entitats, la valoració és de respecte. La

segona, la renúncia del mateix govern, és una falsedat que vostè

ha escrit, ha afirmat i acaba de manifestar en públic, i per tant,

si no em dóna més explicacions del perquè firma i afirma

falsedats, no li ho puc valorar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Sr. Conseller, digui-ho com vulgui. Un dia em contesta que

si tinc alguna cosa a dir que vagi als tribunals; l’altre dia em diu

que jo afirmo falsedats. Miri, Sr. Conseller, la veritat és que el

Govern no durà endavant 3 milions d’euros que tenia destinats

per lluitar contra les discriminacions de tota classe en el mercat

laboral, i el que jo li he demanat és per què el Govern no

executarà aquest projecte.

I, Sr. President, m’agradaria que quan el conseller em

contestés em donés torn de rèplica, perquè si no les preguntes

no serveixen de res.

Sr. Conseller, per què ha estat? Per incapacitat?, o ha estat

per deixadesa? Les dues coses són igualment greus. Es tracta de

molts doblers per intentar que en el mercat de treball hi hagi

més dones, que en el mercat de treball hi hagi més persones

amb dificultats d’inserció com els discapacitats, perquè en el

mercat de treball tinguin més possibilitats d’inserció persones

que vénen de colAlectius que són de difícil inserció, com

expresidiaris o exdrogoaddictes. Sr. Conseller, no faci burla

d’això i contesti’m per què el Govern no tirarà endavant 3

milions d’euros. Jo li diré una raó, que la sé, i és que vostè va

treure una convocatòria sense pressupost, jo crec que l’única

que ha sortit al BOIB sense pressupost. Moltes gràcies.

(Petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Gràcies. Jo li demanaria, Sra. Diputada, que no afirmi el

que no sap, i està reiterant afirmacions que es basen en

ignorància, en suposicions. Miri, vostès quan governaven van

convocar..., van convocar els EQUAL per un...

(Remor de veus)

...per un total de 4 milions d’euros. Del fons social europeu

en van obtenir 2, la CAIB en va aportar 1,2. En aquest moment

en execució aquest govern té per valor de 7 milions, d’aquestes

polítiques que vostè també ha relacionat, 3,5 milions de fons

socials europeu, 2,4 de la comunitat d’aquests pressuposts que

van convocar sense que hi hagués pressupost d’aquesta

convocatòria (...), i en aquest moment hi ha una inversió de més

d’un milió als particulars. Multiplicat per 2 el que vostès van

fer. I a més, d’aquí que estiguin en marxa la resta jo li assegur

que açò es multiplicarà per 3.

L’únic és que vostè té qualcú que li fa sonar campanes,

vostè parla d’oïda, i no ho ha de fer. Vostè és prou

coneixedora, prou intelAligent i té prou experiència política per

no fiar-se de segons quins pròxims a vostè. No se’n fiï.

Demani’m el que vulgui en directe i tindrà la informació

correcta. Jo li garantesc que aquest govern multiplicarà per 3

les polítiques i els recursos del fons social europeu i propis per

a aquestes accions. Moltes gràcies.

(Remor de veus)

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Sr. President..., Sr. President, li demana la seva empara. Jo

no he demanat sobre els fons socials europeus del Govern sinó

sobre la iniciativa comunitària EQUAL, a la qual el conseller

no s’ha referit ni una sola vegada. Sr. President, jo crec que ja

és hora que els consellers contestin allò que els pregunten els

diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada...

(Aldarull a la sala)

Sra. Diputada, ja ha dit el que volia dir.

I.11) Pregunta RGE núm. 3408/05, de l'Hble. Diputat

Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
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relativa a actuacions en matèria de ports que estaran

finalitzades abans de l'estiu del 2005.

Passam a la pregunta número 11, RGE núm. 3408/05,

relativa a actuacions en matèria de ports que estaran

finalitzades abans de l’estiu del 2005, que formula el diputat Sr.

Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera d’Obres Públiques,

arriba l’estiu i en el Grup Parlamentari Popular ens agradaria

conèixer quin és l’estat d’execució de les obres que s’estan

duent als distints ports de la nostra comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

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

Diputat, des de la Direcció General de Ports ens vàrem marcar

dos objectius importants. Un era posar ordre jurídic dins la

matèria, que és cosa que estam fent amb el projecte de llei de

ports que s’està tramitant, i un altre era condicionar els 13 ports

de gestió directa, que gestiona directament el Govern, que

necessitaven la gran majoria d’ells, perquè la veritat és que

estaven bastant abandonats, unes remodelacions profundes per

condicionar-los per a transport marítim interinsular, per als

pescadors o per als residents i turistes.

Si per a l’estiu de l’any 2004 ja a molts d’ells es va notar un

canvi sobretot en manteniment i neteja, aquest estiu, del que

tenim en marxa, estaran finalitzades i en funcionament les

següents obres: a Cala Bona la reforma i ampliació de l’edifici

de ports i de pescadors i la construcció d’una oficina

d’informació turística; a Andratx, la prolongació del moll

pesquer i el soterrament dels contenidors de fems; a Sant

Antoni, l’acabament del moll de ribera i esperam que també

estigui en funcionament l’estació marítima de Sant Antoni; a

Pollença s’està fent tot un projecte de front marítim amb

colAlocació de marquesines de bus, de pèrgoles per a les

“golondrines” i la rehabilitació de l’edifici pesquer; a Cala

Figuera s’està reformant, i estarà aquest estiu, l’edifici pesquer

i portuari, que estava apuntalat, Sr. Diputat, el vàrem trobar

apuntalat, aquesta era la situació. A Portocolom, la reforma

també de l’edifici vell, que estava tancat, i la primera fase del

dragatge de Portocolom; a Ciutadella, la segona fase de la

terminal portuària per a l’embarcament i el desembarcament del

transport marítim, que la nova llei ens obliga a separar les sales

per motius de seguretat; i a Fornells, la caseta del contramestre.

Totes aquestes actuacions es contemplen amb actuacions

menors a Porto Cristo, amb unes pèrgoles per a les

“golondrines”; a la Colònia de Sant Jordi i també la

rehabilitació de la instalAlació menor de Sa Calobra. En conjunt

aquest estiu haurem invertit 8 milions d’euros que jo crec que

evidenciaran la nostra aposta per la qualitat en transport

marítim, en medi ambient, en neteja i en els nostres serveis de

ports.

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 3409/05, de l'Hble. Diputat

Sr. Eduard Puche i Castillejo, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a actuacions en matèria d'habitatge

protegit.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta número 12, RGE núm. 3409/05,

relativa a actuacions en matèria d’habitatge protegit, que

formula el diputat Sr. Eduardo Puche i Castillejo, del Grup

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

EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores

diputados, Sra. Consellera de Obras Públicas, el debate social

que plantea la escasez de viviendas de protección oficial llevó

al Gobierno de la nación a la creación específica del Ministerio

de la Vivienda. Los ciudadanos llegamos a pensar que el

problema se resolvería con cierta diligencia, pero nuestro gozo

en un pozo. Después de un año de gobierno central socialista

sólo hemos oído hablar de soluciones habitacionales. Con

posterioridad hemos sabido que las soluciones habitacionales

consistían en la construcción de minipisos de 25 metros

cuadrados. La sabiduría popular ha bautizado a la ministra de

la vivienda como la ministra “Apretrujillo”, porque con estas

soluciones habitacionales al menos apretados íbamos a estar.

Por tanto, y en la confianza de que la Sra. Consellera no

haya seguido estas pautas del ministerio, le formulo la siguiente

pregunta: ¿Qué actuaciones en materia de vivienda protegida

llevará a cabo la Conselleria de Obras Públicas, Vivienda y

Transporte a lo largo del año 2005? Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera d’Obres Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

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

Diputat, efectivament, el programa en habitatge protegit del

Govern de les Illes Balears no comparteix el mateix criteri que

el Ministeri d’Habitatge, i el Govern no apostar per fer

habitatges de 25 metres quadrats, entre altres coses perquè

nosaltres aspiram a una millor qualitat de vida per als nostres

ciutadans.

Sí passa per fer el màxim possible d’habitatges protegits, i

en aquesta tasca estam i, de fet, enguany, l’any 2005, des de

principi d’any fins al que serà 31 de desembre, entre actuacions

que ja hem entregat i actuacions que començam tenim un total

de 966 habitatges de promoció pública, una xifra que no és

suficient però jo crec que comença ja a ser important.

D’aquests 966 en tenim 433 a Palma, 395 a la resta de



2816 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 59 / 26 d'abril del 2005 

 

Mallorca, 78 a l’illa de Menorca i 60 a Eivissa i Formentera.

Estam parlant d’un nombre que són previsions reals i certes del

que duim fet des de principi de l’any 2005 i del que és cert i

segur que posarem en marxa d’aquí a dia 31 de desembre. No

estan incloses, per tant, totes les negociacions de cessions de

solars que estam duent en aquest moment de forma intensa amb

tots els municipis de les Illes, on des d’aquí jo vull agrair la

colAlaboració de tots ells i la voluntat que tenen de participació

amb el Govern en un tema, el sòl, que no és fàcil per als

ajuntaments. 

Al mateix temps he de dir que tampoc no estan incloses les

possibles adquisicions de sòl a terrenys de l’Administració de

l’Estat, que confiam, confiam i desitjam, que arribin a ser una

realitat perquè seria molt important per a totes les Illes. De

moment no tenim aquesta certesa però jo confii que arribin a

bon port.

I jo crec que sense cap dubte l’habitatge protegit avui per

avui és una de les línies d’actuació prioritàries de la conselleria

perquè és una de les línies més demanades pels ciutadans de les

nostres illes i esperam, ja dic, amb la colAlaboració de totes les

institucions, augmentar considerablement aquesta xifra de 996,

que jo crec que ja és un nombre important. 

Moltes gràcies.

II. InterpelAlació RGE núm. 316/05, presentada pel

Grup PSM -Entesa Nacionalista, relativa al model

audiovisual a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

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

consisteix en el debat de la interpelAlació RGE núm. 316/05,

presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a model audiovisual a les Illes Balears. En nom del

Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i diputats, avui

ja ningú no posa en dubte la importància dels mitjans de

comunicació audiovisuals dins les societats modernes, i

especialment la televisió. Les distintes enquestes que es fan

pràcticament a tots els països del món, però en el nostre cas,

demostren que diàriament es poden comptar per hores les que

passam davant la televisió. 

És per tant la televisió, i la ràdio, especialment la televisió,

un vehicle, un instrument molt poderós que pot servir per a la

formació dels ciutadans, naturalment per a la seva informació

-avui els ciutadans rebem en un sol dia una allau d’informació

molt superior a la que rebien els ciutadans fa 100 anys en un

any; fins i tot hi ha estudis que ho demostren-; poden ser la

televisió i la ràdio instruments de cohesió social; una eina per

normalitzar els idiomes, per fomentar el seu ús social, per

corregir barbarismes i expressions incorrecte a l’hora d’utilitzar

l’idioma. O bé els mitjans de comunicació audiovisuals, en

mans de polítics o d’empresaris sense escrúpols, poden ser un

instrument de desinformació, de desculturització, de promoure

l’enfrontament entre pobles, de disgregació lingüística, de

degradació d’una llengua, això si aquesta eina està utilitzada

incorrectament.

Aleshores quin model volem?, i és amb aquesta

interpelAlació que emplaçam el Govern perquè defineixi sobre

quin model de televisió i de ràdio treballa a les Illes Balears,

però entès en un context més ampli, perquè no ens referirem en

aquesta interpelAlació únicament als mitjans de comunicació

audiovisuals autonòmics, sinó que el model audiovisual d’un

país, en aquest cas de les Illes Balears, està format per la ràdio

i la televisió públiques, per la ràdio i la televisió públiques que

rebem d’altres territoris, especialment els que parlen la nostra

llengua, per les ràdios i les televisions públiques estatal, per les

ràdios i les televisions privades de caràcter insular o local, i en

aquest cas que poden ser municipals o privades, i també per les

ràdios i les televisions de caràcter estatal. Per tant és un món

molt complex en el qual encara hi podríem afegir les indústries

audiovisuals, productores, periodistes, locutors, actors, artistes,

empreses de so, etc., etc.

Bé, dins aquest context ens trobam amb un fet, i és una

preeminència de canals que bàsicament emeten en llengua

castellana i amb uns continguts, per dir-ho de qualque manera,

aliens a la realitat social, cultural, política de les Illes Balears,

de caràcter estatal, de caràcter internacional, però que la

majoria no es dediquen a informar sobre continguts propis de

les Illes Balears. 

Aleshores dins aquest context al nostre entendre ens

hauríem de fixar uns objectius a l’hora de definir aquest model

audivisual. Primer, incrementar les hores de programació en

llengua catalana i amb continguts de les Illes Balears, en els

mitjans de comunicació públics i en els mitjans de comunicació

privats, amb la potenciació de la recepció també dels canals

que emeten des de fora del nostre territori, públics i privats,

especialment els que emeten en la nostra llengua. Avui hi ha

canals que encara no rebem, com el Canal 3/24, City Televisió,

altres televisions que surten, que hauríem d’intentar des dels

poders públics que també es rebessin a les Illes Balears. I

també hauríem d’intentar incidir via normativa o via convenis

amb les emissores privades perquè també augmentin els

continguts de les Illes Balears i més hores d’emissió en la

nostra llengua.

Respecte de la ràdio i la televisió autonòmiques jo crec que

haurien de complir dos grans objectius. Primer, definir el model

lingüístic; a veure si serem capaços avui que quedi definit el

model lingüístic de la ràdio i de la televisió de les Illes Balears,

perquè pel que vàrem veure dia 2 de maig duim una

desorientació generalitzada, que no ens ha aclarit el més mínim

la directora d’IB3 a les compareixences que ha tengut a la

comissió de control. Dia 2 de maig començaran les emissions,

sembla ser que un informatiu de 45 minuts, com a mínim, més

una pelAlícula i alguna altra programació. Dia 2 de maig és

dilluns que ve. 

Sra. Vicepresidenta, on és el llibre d’estil lingüístic de la

radiotelevisió pública de les Illes Balears?, llibre d’estil

lingüístic que ha d’anar avalat per la Universitat de les Illes

Balears, que és la única institució, com mana el nostre Estatut

d’Autonomia, per avalar aquest llibre d’estil lingüístic. Perquè

a judici del tractament lingüístic que va tenir la primera
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programació, que entendrem que és de caràcter pilot, no anam,

no anam per bon camí. Primer, perquè hi ha un incompliment

flagrant de la normativa, normativa que emana de l’Estatut

d’Autonomia de les Illes Balears. Concretament li citaré els

preceptes que ja vaig citar a la directora general que

s’incompleixen, especialment pel que fa referència a la

programació de pelAlícules o programes en llengua castellana,

que això està infringint tota la normativa vigent. La Llei de

normalització lingüística, en el seu article 28.1, estableix que

el català ha de ser la llengua usual en emissores de ràdio i

televisió de titularitat de l’Administració autonòmica, i l’article

21.2 del Decret 100/90, que regula l’ús de les llengües oficials

de l’Administració de la comunitat autònoma, estableix, i li ho

llegiré textualment: “Les emissions de programes radiofònics

o televisius patrocinats per la comunitat autònoma de les Illes

Balears, s’han de fer en llengua catalana”. I per tant aquí, des

del moment que existeix un programa, en aquest cas una

pelAlícula, la que es va emetre, Tardor a Nova York, que

existeix la versió doblada en català, l’article 21.2 del Decret

190 i la Llei de normalització lingüística els obliga a emetre-la

en català. Per tant, l’únic que s’ha de fer és complir les normes,

i si no les volen complir les canviïn, però mentre estiguin

vigents les han de complir.

Hi ha una qüestió un poc més perversa, la directora,

interrogada sobre aquesta qüestió, diu: “Mirin -la traduiré-, diu,

aquest model lingüístic -que no el coneixem, el deu tenir dins

el seu cap-, diu, potenciará el mallorquín, menorquín, ibicenco

y formenterano”. És a dir, i es refereix a aquestes formes

d’utilitzar el català com si fossin quatre idiomes distints. Vostè

ha sentit mai cap dirigent d’un mitjà de comunicació estatal, la

directora, en aquest cas, de Televisió Espanyola, que digués

que Televisió Espanyola potenciará el andaluz, el extremeño,

el manchego; mirin, això és absurd. Aquí el que s’ha de fer es

un estàndard oral de les Illes Balears en el qual tots ens hi

sentim còmodes i avalat amb criteris científics, però una

periodista no ha d’inventar criteris lingüístics.

Hi ha una qüestió encara més delicada i és que fa referència

que emetrem les pelAlícules en castellà, diu la directora, diu:

para no reforzar la industria del doblaje de otra comunidad

autónoma, la de Cataluña. Bé, això és “agnicisme”, és

“agnicisme” estúpid, a més, Sr. President, perquè aquesta

pelAlícula estava doblada per la mateixa empresa que té seu a

Catalunya. Per tant, emetent-la en castellà va donar els

mateixos beneficis a la mateixa empresa que havia fet el

doblatge en català.

Una altra qüestió, ja se m’ha acabat el temps però és

important, segon objectiu: imparcialitat i objectivitat dels

mitjans de comunicació. Aquí ja n’hem parlat en diverses

ocasions, des del moment que han fet aquest equip directiu amb

criteris absolutament partidistes i ha primat més la fidelitat i els

serveis prestats al partit que no el currículum professional i

l’experiència en el mitjà de comunicació audiovisual, vostès

estan configurant una televisió de partit, que ha tengut

l’exponent precisament aquesta setmana, molt abans de

registrar aquesta interpelAlació. S’acomiada o no es renova un

contracte, en definitiva, es treu fora l’editora d’un dels

informatius d’IB3 i a preguntes dels mitjans de comunicació el

Govern respon: és que aquesta persona estava contractada per

una empresa privada i això són criteris d’una empresa privada.

No, Sra. Vicepresidenta, des del moment que la ràdio

autonòmica funciona al cent per cent amb els imposts de tots

els ciutadans, vostès han de donar una resposta; si aquesta

persona no complia uns requisits professionals, si als tres mesos

que va estar a IB3 Ràdio va actuar amb criteris partidistes, no

va ser objectiva, ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, un minut, Sr. President. ... se li ha d’obrir un expedient

i s’ha d’informar els ciutadans del perquè aquesta persona no

és vàlida, una persona que té molta més experiència a mitjans

de comunicació audiovisuals que moltíssimes de persones,

joves la majoria, que han entrat a IB3 i que encara demostren

la seva inexperiència, no dubtam que amb el temps podran ser

bons professionals.

En definitiva, aquí del que es tracta és de si volem anar cap

a un model tipus Berlusconi, allà on hi ha un control absolut

dels mitjans de comunicació públics per part del president del

Govern, o si volem anar cap a un model, tipus BBC, la ràdio i

televisió públiques britàniques, que ha donat mostres sobrades

de la seva objectivitat i de la seva imparcialitat. I aquí només

hi ha una solució, encara som a temps a refer aquesta situació,

i és fer cas al comitè d’empresa de Televisió Espanyola, del

centre territorial de Televisió Espanyola a les Illes Balears que,

per unanimitat, ha pres un acord que ens ha enviat als grups

parlamentaris, que demanen la creació d’un consell audiovisual

independent, que controli i assessori els mitjans de

comunicació públics estatals i autonòmics, amb criteris de

professionalitat i d’independència.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, per favor.

EL SR. SAMPOL I MAS:

He acabat ja, Sr. President. Me queda una pregunta a fer-li

i és: pensa també resoldre el problema de les televisions locals,

públiques o privades, que han quedat excloses de l’adjudicació

dels canals de televisió digitals terrestre? Esper a la rèplica

poder entrar en aquest tema.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Compartesc amb vostè, Sr. Sampol,

la importància dels mitjans de comunicació, la cohesió social,

el fet fonamental que després de vint anys d’haver-se aprovat

la Llei de la televisió autonòmica es posi en marxa, és una fita
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fonamental en el desenvolupament d’un sector que té un gran

pes cultural, industrial, tecnològic i artístic, i, a més a més, serà,

sense cap dubte, la posada en marxa d’aquesta IB3 i d’aquesta

ràdio de les Illes Balears, un projecte de comunitat,

cohesionador, fonamental per a la vertebració territorial de les

Illes Balears i que potenciarà, sense cap dubte, la nostra

identitat balear.

El model de Radiotelevisió de les Illes Balears ha de ser un

servei fonamental per a la societat balear, d’accés universal,

plural i dinàmic; fort i de qualitat i que, a més a més, ha de

servir de locomotora de la producció audiovisual aquí, a les

Illes Balears.

També veurem que totes les televisions locals existents i les

productores hauran de ser copartícips d’aquest projecte. Junt a

IB3, com vostè esmentava al final de la intervenció, neixen i

apareixen totes les televisions digitals locals i diríem que la

primera realitat legislativa ha estat el Pla tècnic nacional de les

televisions digitals locals, allà, en aquest procés hem estat els

primers d’Espanya, pioners, som els primers que hem convocat

el concurs, d’acord amb aquest Pla tècnic nacional que va posar

en marxa el Ministeri, els primers que hem adjudicat i els

primers que hem fet les feines. I de fet, me crida el

vicepresident d’Andalusia per demanar-me la informació, el

conseller de Presidència de Múrcia per demanar-me la

informació, la comunitat de Madrid per demanar-ne la

informació.

És necessari analitzar, per poder conèixer tot aquest tema,

l’entramat legislatiu que ho regula, la situació actual de

l’espectre ràdio-elèctric i l’absència d’un marc general que

reguli la indústria audiovisual, perquè no hi ha en aquests

moments un organisme que harmonitzi els diferents models

autonòmics.

En primer lloc, podríem parlar de l’evolució tecnològica. La

digitalització de la ràdio, i com vostè sap molt bé, l’any 2010

és l’horitzó perquè es posi en marxa la tecnologia digital i acabi

l’analògica, el apagón analógico. I en això feim feina amb el

Sr. Montilla i nosaltres, per poder legalitzar d’acord amb el que

dirà la futura llei audiovisual general; hi haurà un apagón

analógico, Sr. Sampol, i les que no tenguin la freqüència i

estiguin regularitzades hauran de pagar, i això ho diu el Govern

i ho diu el Ministeri i ho diu tota Espanya.

Jo comprenc que vostè, quan estava en el Govern, això de

ràdios ilAlegals no ho té tan clar com jo, però jo ho tenc

claríssim, estaran en marxa, d’acord amb el Sr. Montilla i

nosaltres, totes aquelles que tenguin legalitat, hi haurà apagón

analógico.

Avui s’està escometent el desenvolupament parcial en la

implantació de la televisió digital terrestre local, en la qual,

com he dit, som pioners.

Després hem de parlar del tema legislatiu. És esperadíssima

la llei audiovisual general, pareix que el ministre s’ha

compromès a presentar-la abans de l’estiu; ara el que hi ha són

lleis territorials nacionals que conviuen amb les autonòmiques

i regulacions específiques de televisió local, normes segons el

caràcter públic o privat de la gestió; diferents tècniques

d’emissió, en analògic, per cable, satèlAlit o digital, i també

directives europees que coexisteixen amb residus normatius del

passat. Pareix necessari racionalitzar i actualitzar tot aquest

tema i per això esperam tota Espanya aquesta llei que ha de

dictar el Sr. Montilla, que és la llei general audiovisual, que

inclourà un organisme regulador independent per al sector.

Aquesta regulació d’aquest sector audiovisual en aquest

moment s’ajunta  entre  la  Secretaria  d’Estat de

Telecomunicacions i la Societat de la Informació i la Comissió

del Mercat de les Telecomunicacions.

Podríem dir que encara, pels continguts i la programació,

segueix estant en vigor la Directiva de televisió sense fronteres,

que ha estat traspassada a la legislació espanyola a través de la

Llei 25/1994, reformada per una llei del 99. Per tant, hem

d’harmonitzar tot aquest tema legislatiu i correspondrà a l’Estat

aquesta harmonització.

I després hi ha un tercer punt, que és el punt organitzatiu.

S’imposa la necessitat, això ho compartesc amb vostès, de crear

un consell superior dels mitjans audiovisuals per part de l’Estat.

En algunes autonomies existeixen, només a Catalunya, que fa

vint anys que té televisió i que es va crear l’any 96, i a Navarra

que, precisament, no té televisió pública i que es va crear l’any

2001. La problemàtica d’anar creant consells autonòmics

audiovisuals és que es limita la seva actuació al territori, per

tant és necessari que es reguli el consell audiovisual a nivell

estatal, un òrgan que vetlli per al compliment de la llei i per a

la regulació de continguts, no només d’IB3, sinó d’IB3,

d’Antena 3, que també es veu aquí, de Telecinco, que també es

veu aquí, de Televisió Espanyola, que també es veu aquí, de la

segona, que es veu aquí, de TV3, que es veu aquí, de Canal 33,

que es veu aquí, de Canal 9, que es veu aquí, i de la segona

cadena valenciana, que es veu aquí. Per tant, veim que és una

necessitat que haurà de regular l’Estat a través d’aquesta llei

general audiovisual.

I per què és necessari que sigui a nivell d’Estat? Doncs,

senzillament, perquè si nosaltres regulàssim només a l’àmbit

del nostre territori, hi hauria una possible distorsió de la

competència en els canals nacionals que quedarien fora

d’aquesta regulació i sí ho farien les autonòmiques, a més a

més de moltíssims altres criteris com la disparitat formal entre

els distints consells audiovisuals, etcètera. Espanya és l’únic

país de tota Europa en què no existeix encara aquest organisme

regulador del mercat, independentment dels poders públics, i

per tant serà aquesta nova que ho regularà.

En relació amb el concurs que hem fet de les televisions

digitals locals, pensam que això ha tengut moltíssims

avantatges perquè s’ha multiplicat la capacitat de l’espectre

ràdio-elèctric; s’han maximitzat les possibilitats de transportar,

juntament amb imatges i so, tot tipus de dades i serveis i so.

Clar, dir que l’any 2010, com li he dit, hi haurà aquest aturada

analògica i tan sols es podrà rebre emissió per televisió digital

i per això nosaltres hem estat els primers a donar el pas que

marcava el Pla tècnic nacional de la televisió digital local, que

es va publicar, com vostè sap, el mes de març del 2004, i que

avança aquesta aturada analògica de la televisió local a l’any

2008.
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El que hem fet amb aquest concurs, a més serà objecte

després de la moció que està presentada, conseqüència de la

interpelAlació de la setmana passada, és acabar la feina que

vostès varen començar, varen marcar vostès set demarcacions,

cinc a Mallorca, una a Menorca, una a Eivissa, a les quals

s’ubica un multiplexor allà on es podran donar quatre canals a

cadascuna d’aquestes zones. Hem fet el concurs, s’ha presentat,

absolutament objectiu, i uns han guanyat i altres no han

guanyat. El Govern de les Illes Balears ha estat el primer

govern autonòmic a adjudicar el concurs de televisions locals

digitals. I aquest procés, i vostè ho sap bé, permetrà legalitzar

l’espectre d’emissions i d’emissores que no tenen llicència;

regularitzar l’oferta televisiva i garantir que les emissions de

televisió s’adeqüen a la legislació. Jo, si després li agrada més

una tele que una altra, no són els criteris que ha utilitzat aquest

govern, han estat criteris absolutament constitucionals,

objectivitat, igualtat i transparència.

Quin és el nostre model audiovisual? La televisió és un

servei públic essencial, ho hem dit, i permanentment consumit

i demandat pels ciutadans; potser sigui un dels serveis públics

més demandat, parlaríem idò d’un servei públic que té tanta

demanda com els principals serveis públics prestats per les

administracions als ciutadans. I els nostres objectius d’aquest

model són informar en quantitat i en qualitat des de, per i per

a Balears; promocionar el mallorquí, el menorquí i l’eivissenc,

vostè se’n reia de les modalitats insulars, però l’article 14 de

l’Estatut d’Autonomia diu, quan parla de la enseñanza y de la

lengua de la enseñanza, parla que les modalitats insulars seran

objecte de protecció i d’estudi. I lògicament, nosaltres, que

apelAlam a la norma més important després de la Constitució,

que és l’Estatut d’Autonomia o juntament amb la Constitució,

donam compliment a aquest article 14 i defensam aquestes

modalitats insulars dins la unitat de la llengua, que són el

mallorquí, el menorquí, l’eivissenc i el formenterenc. Per tant,

no compartesc amb vostè aquesta ridiculització de les nostres

modalitats, el nostre grup serà un ferm defensor de la unitat de

la llengua, però de les nostres modalitats que ens fan diferents

del tarragoní, del barceloní, del gironí i de totes la resta de

modalitats de la llengua catalana, o del valencià, de l’alacantí,

perquè cada regió té les seves modalitats, i això ho va recollir

amb molt d’encert el legislador quan aprovà l’Estatut

d’Autonomia.

Dir-li que en aquesta televisió i en aquesta ràdio que posam

en marxa pensam que ha de ser una ràdio, com he dit, de

qualitat, allà on el que farem serà vertebrar l’equilibri marcat

per la insularitat, volem crear riquesa i feina i dinamitzar la

indústria audiovisual. Tenim un consell d’administració que ha

aprovat els principis generals i les línies generals de promoció

i que també va aprovar el codi d’autoregulació elaborat per a

la protecció dels menors i de la joventut i de la infància. S’ha

dissenyat un pla de programació que es basa en què la major

part del percentatge de producció sigui pròpia, al cent per cent

s’elabora a les Illes Balears, i això ens fa diferents a la resta de

televisions de tota Espanya.

Li diré que serem la comunitat autònoma que rebrà més

canals en obert que cap altre territori: Telecinco, Antena 3, les

dues nacionals, la primera i la segona, IB3, les dues catalanes

i les dues valencianes. A més a més, hem fet un esforç

extraordinari perquè la Generalitat de Catalunya i el Govern de

les Illes Balears poguéssim acordar un conveni de colAlaboració

per poder utilitzar tot el suport informàtic i producció pròpia de

Catalunya. A més a més, hem fet un conveni per anar damunt

Canal 33 a l’illa de Menorca, damunt Canal 9 a l’illa d’Eivissa

i deixar lliure la freqüència de TV3. A més a més, hem invertit

en deu anys 30.000 euros per a un simul cast perquè es pugui

rebre la televisió catalana amb igualtat de condicions que la

nostra televisió allà.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Consellera, per favor.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

A més a més, s’han fet tota una sèrie d’inversions en relació

amb la fibra òptica, canvis d’equip, etcètera.

La conclusió és que volem una televisió que sigui

controlada, amb una comissió parlamentària de control, amb un

consell d’administració, amb la figura del defensor de

l’espectador, amb un codi d’autoregulació, i, sobretot, que

s’instauri a nivell estatal el consell superior de l’audiovisual. El

pressupost, el més baix o dels més baixos d’Espanya, 39 euros

per habitant, molt per davall de les televisions catalana, de la

televisió gallega, de la basca o de la valenciana; amb una de les

plantilles més curtes, 90 persones avui hi fan feina, i amb una

emissió que començarà dia 2 de maig, des de les dues del mig

dia, a les devuit hores, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vicepresidenta, per favor.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Sí, vaig acabant. Que s’ampliarà el mes d’estiu i que es

consolidarà el mes de setembre.

Per suposat, en el que vostè es referia a l’objectivitat, total;

i quan s’acomiada o no es renova un contracte per part d’una

entitat privada li hem de demanar a l’entitat privada per què a

aquesta persona no se li ha prorrogat un contracte. La meva

informació és que estava en període de proves i l’empresa ha

trobat que no era la persona adient. Pensin que d’aquests casos

n’hi ha dotze, els mateixos casos de falta de pròrroga a

Televisió Espanyola i no l’he sentit a vostè ni a cap dels que ha

dit el contracte d’aquesta senyora. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Per fixar posició, pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i

Els Verds, el Sr. Miquel Rosselló, té la paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:



2820 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 59 / 26 d'abril del 2005 

 

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

felicitar-lo per la iniciativa del seu grup, perquè ha situat

damunt la taula, damunt aquest hemicicle un dels temes més

importants de la democràcia moderna i un dels temes més

importants d’aquesta legislatura. I lamentar que no ha

aconseguit que li responguin a quasi res del que vostè ha

plantejat. Home, li han contestat dues coses: una, respecte del

consell audiovisual; ja sabem ara que el Partit Popular, abans

que Madrid faci una cosa no la farà aquí, ja ho sabíem, però bé,

hem constatat que el consell audiovisual primer s’ha de fer a

nivell d’Estat, després ja parlarem com es fa aquí, és una

concepció molt pròpia. I hem descobert que es promocionarà

el mallorquí, menorquí i eivissenc i formenterer, crec que es

diu, perfecte, ja ho sabíem.

Ara bé, dels temes que ens preocupen a tots que han sortit

a la seva interpelAlació, que han sortit en aquesta taula cada

vegada que hem parlat d’aquest tema, ni paraula. Del tema de

la llengua catalana ni paraula, ens anirem d’aquí com ens hem

anat de les compareixences de la directora d’IB3 i com ens hem

anat de tots els debats que hi ha hagut.

Les pelAlícules que estiguin traduïdes en català a Catalunya

aquí es faran en castellà o no? Bé, però no s’ha contestat

d’aquesta banda, que és d’on s’ha de contestar. Per tant, no es

dóna prioritat al català. Per tant, no es té en compte l’element

fonamental de filosofia que la majoria dels mitjans de

comunicació d’aquesta comunitat autònoma, com no pot ser

d’una altra forma, donada la influència de fora, són en castellà;

i que per tant, des de l’administració, des d’aquí, si volem

realment defensar la nostra llengua hem de posar un plus a

aquest tema, no es posarà.

No s’ha contestat si dia 2, que és la setmana que ve, el llibre

d’estil lingüístic fet per la UIB estarà o no estarà. En definitiva,

sortirem d’aquesta interpelAlació com hem sortit de les altres

damunt aquest tema de la llengua, que consider fonamental,

perquè, a més, incompleix clarament, com vostè molt bé ha

explicat aquí, la Llei de normalització lingüística.

Segon tema que ens preocupa i que no s’hi s’ha mencionat:

la imparcialitat i objectivitat. Evidentment, haurem de donar un

temps per veure-ho, però ja sabem amb quins criteris s’han

nomenat els càrrecs directius d’aquesta televisió i ja sabem,

supòs que a una altra intervenció, se’ns anomenaran tots els

càrrecs de tota Espanya i totes aquestes coses que se solen fer

quan surt aquest tema. A nosaltres ens agradaria que es parlàs

des d’aquí; per què s’ha utilitzat aquest sistema, per què s’ha

prioritzat de la forma que s’ha prioritzat aquest sistema? I si

partim de la idea inicial que ja s’ha abandonat, que jo he

utilitzat diverses vegades en aquesta tribuna i que consider

fonamental, que es diu que fa vint anys que hi havia la llei i que

per primera vegada tendrem una televisió i tendrem una ràdio

pública, felicitats, estic d’acord, és una bona cosa; és tan

important tenir això que no hagués estat qüestió de dos mesos

més per fer un procés consensuat, de consens dins aquest

Parlament. Es va estimar més utilitzar la Llei d’acompanyament

quan fa fer falta; es va estimar més fer el que fes falta per

imposar un model que no obrir un debat, que no crear un marc

de debat entre els partits polítics de com tirar endavant un

projecte d’aquestes característiques, perquè l’objectiu

fonamental era fer un projecte de televisió més de partit que no

de país, i des del principi fins als nomenaments això ha estat

així.

I el tercer element que ha sortit per part de la interpelAlació

del Sr. Sampol i que aquí tampoc no se n’ha sentit cap paraula

és el model d’externalització, que es diu avui en pla modern,

per a no dir privatització, a mi m’agrada més recordar allò de

privatització. Això té molt a veure amb el personal, això té a

veure que aquí es diu tranquilAlament que aquesta televisió serà

la més barata perquè només té 90 treballadors, i la directora

d’IB3, a la seva compareixença, ens diu: efectivament 90 i 600

persones que treballen entorn del projecte de televisió a nivell

de les illes, a totes les empreses contractades per treballar.

Quina és la diferència? Que aquests 90 treballadors es regeixen

per la legislació de l’administració pública i els altres 600 per

la legislació de l’administració privada, i que per tant poden ser

acomiadats quan volen, poden tenir el que tenen i allà ells i allà

els drets sindicals i els drets d’aquests 600 treballadors.

S’han estimat més aquest model, un model que senzillament

no només deixa els treballadors, segons la meva opinió,

desprotegits, sinó que, evidentment, permet per exemple, una

cosa tan senzilla com que tots els informatius d’IB3 seran

produïts per un canal de televisió que està a les ordres d’una

persona que ha estat el màxim colAlaborador del president

d’aquesta comunitat autònoma durant anys, el Sr. Mato, aquesta

és l’objectivitat que es diu en els texts. Ja en parlarem, tendrem

temps de continuar parlant d’aquest tema, però he de lamentar

que una excelAlent iniciativa del Partit Socialista de Mallorca

hagi estat desaprofitada per avui poder parlar en profunditat

d’aquest tema.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Pel Grup Parlamentari Socialista, té

la paraula el Sr. Antoni Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Sampol, y en primer lugar y sin

que sirva de precedente, unas palabras para defender a la Sra.

Vicepresidenta, si no le ha contestado muchas de las preguntas

tenga en cuenta que se le acumula la tarea, tiene que hacer de

presidente porque el presidente está en Madrid, normalmente,

tiene que hacer de consellera de Agricultura porque no tienen

consellera de Agricultura, tiene que hacer de consellera de

Obras Públicas, como hemos podido ver hoy, tiene que hacer

ahora de consellera de Economía, Hacienda e Innovación,

etcétera, se le acumula la faena y cuesta asumir todas las

carteras. Ahora, eso sí, le hemos de agradecer que ponga al

gobierno en su lugar, no sirven para nada, los demás, no sirven

para, solamente sale una a hacer un poco de todo, pero los

demás no sirven para nada. Eso habla en su beneficio, Sra.

Estaràs.

Mire, Sr. Sampol, yo iré directamente al grano porque tengo

muy poco tiempo y aquí hay que hablar de lo que es

importante, el objetivo de televisión analógica, digital o como

se quiera decir, es uno: el Sr. Matas tiene que irse a Madrid, el

Sr. Matas es el único presidente de comunidad autónoma que
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tiene su domicilio familiar fuera de la comunidad autónoma,

tiene que irse a Madrid y el camino para Madrid pasa por ganar

las próximas elecciones, pasa por el Consulado del Mar, porque

si no gana las próximas elecciones aquí no irá a ninguna parte,

y él quiere a Madrid, ¿no? Pues para eso, para conseguir ganar

las próximas elecciones, como los sistemas empleados hasta el

momento en otras legislaturas, la campaña de publicidad

masiva, se acordarán de aquellas campañas de publicidad

masiva que se hacían antes; el empadronamiento masivo,

también, recordarán, y otra serie de cuestiones que no quiero

recordar aquí porque tampoco tengo excesivo tiempo, como

con todas aquellas cosas le pillaban ahora ha decidido: control

de los medios de comunicación. Y para el control de los medios

de comunicación lo primero que prevé es la televisión

autonómica, la televisión autonómica que, bueno, que ya es

digital, pero no por su técnica, sino, como hemos podido ver,

por el modo de colocar a la gente, puesto que la Sra. Directora

pues ya hemos visto que era comisaria política, pero descrita

así por ellos en sus propios libros, en sus propios directorios

figuraba como comisaria política de presidencia antes de tener

este nuevo cargo, pasa a ser comisaria política de presidencia,

excomisaria política de presidencia ahora en IB3. Y también

digital, porque con el mismo dedo se despide, ya sabe que aquí

conservamos, como decía el presidente, en Baleares, él decía

todos somos, yo digo que todos son un poco mafiosos, ¿se

acuerda cuando la inauguración de Son Llàtzer?, si es que aquí

son todos un poco mafiosos, pues bien, yo digo son, porque él

decía somos, bien.

Pues se trata de problemas de familia, ya se sabe, es que

esta señora tenía un familiar que estaba implicado en una cosa

muy desagradable como eran las protestas de Son Real, y eso

no puede ser, no es que sea malo en sí tampoco, pero hay

familiares implicados, y esto la familia ya se sabe, los pecados

familiares, cuando, como decía el Sr. Presidente (...) a los

suyos, si es un poco mafioso pues estas cosas cuentan. Y por

eso se ha ido a la calle, ya lo sabemos, se nos dan las mil

excusas y períodos de pruebas y tonterías de estas, pero todos

lo sabemos, digamos las cosas con claridad.

Pero pasemos a la otra televisión digital. Mire, la televisión

digital a la que se ha hecho tanta referencia nace con un pecado

original gravísimo. Mire, el 12 de marzo de 2004, cuando todos

los españoles estábamos mirando el tanatorio de la M30, había

otros que miraban por su futuro, ese 12 de marzo, el día

siguiente a los atentados, se reúne el gobierno del Sr. Aznar

para aprobar el Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, por el

que se aprueba el Plan técnico nacional de las televisiones

digitales, unos mirando lo que estaba pasando en España y

otros preocupados por lo que podían considerar que podía irles

el futuro en ello. Y algunos más preocupados que otros puesto

que de todos los presidentes de comunidades autónomas, todas

las comunidades autónomas, ninguna del Partido Popular

incluso, ha hecho lo que ha hecho el Gobierno Matas aquí en

Baleares. Sale la Vicepresidenta y dice: “hemos sido los

primeros” y los últimos, los primeros y los últimos. Primero y

último es único, los únicos que han hecho lo que han hecho,

convocar a toda prisa un concurso. ¿Para que han convocado

el concurso a toda prisa? Todos los sabemos, ahorrar el tiempo

y no diré más obviedades. 

5 canales en Mallorca, 1 canal en Menorca, 1 canal en las

Pitiüsas, cada uno de ellos formado por 4 programas, etcétera.

En teoría es para facilitar la televisión local, la televisión

municipal, se presentan casi 30 municipios de todos los colores.

Curiosamente de los casi 30 municipios ninguno lo hace bien.

Es decir, nos encontramos con la paradoja de que ni un sólo

ayuntamiento obtiene la concesión de una televisión local

digital. ¿No les recuerda aquello de: “todo para el pueblo, pero

sin el pueblo”?. Todo para los municipios, pero sin los

municipios. La televisión local que no es de los locales, ¿por

qué? Aquí digo las palabras de ese gran pensador “el que és

comú no és de ningú”. Lo que es común no es de nadie, todos

recordarán las palabras del (...), todos saben a quien me refiero,

el mismo que dijo esto de los mafiosos.

Sigamos, ¿éste a quien tenía que dar las televisiones

locales? ¿A los ayuntamientos? Cuando el que és comú no és

de ningú, no, a los amigos y que mejor amigo que el Sr. Mato

que es el más beneficiado de todos los concursos que se han

hecho. El Sr. Mato, de una u otra manera, con la forma que

quieran decir es quien se lleva la televisión digital terrestre, el

Sr. Mato, no los ayuntamientos. Los demás 30 lo hacen mal,

pero él lo hace bien, se nota que ido a una buena escuela. ¿Cuál

es la conclusión que podemos sacar? Bien, Matas y Mato de

nuevo unidos. Toda la televisión en manos del PP, todo el

poder para el PP, todo el poder mediático para el PP. Si esto no

es un invierno democrático que venga Dios y lo vea. La

televisión aquí en Baleares no es un objetivo público, la

televisión en Baleares es un objetivo privado. Y les recordaré

una cosa, en Valencia que también era un objetivo privado los

tribunales han sentenciado que no es correcto, que no es legal

el sistema por el cual se cede la televisión pública en su

explotación a gente privada. Lo han sentenciado así, ¿se han

dado cuenta ustedes de por qué en el Canal 9 ahora hay tanta

película? Porque los espacios de producción ajena, como se los

han declarado ilegales los tribunales, tienen que recurrir a

emitir películas de forma constante, por eso. Y aquí seguimos

un sistema que se ha determinado ya claramente ilegal en otros

sitios, ¿por qué? Porque...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Diéguez per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y acabo con ello Sr. Presidente, porque prevalece el interés

privado y tan privado como es el interés de una exclusiva

persona.

Nada más Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.

Diputada Carolina Torres.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

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

creació i posada en marxa d’una televisió pública en una

comunitat autònoma no és qualsevol cosa, s’han de tenir molt
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clar quins són els objectius i com s’ha d’arribar a ells. És una

maquinària molt pesada que costa un gran esforç posar-la en

marxa. Per això des del nostre grup valoram d’una manera molt

positiva tota la feina que ha fet aquest equip de Govern perquè

la televisió autonòmica de les Illes Balears sigui una realitat,

una realitat quan encara no hem arribat ni a la meitat d’aquesta

legislatura. Tenim moltes referències de com són les televisions

públiques d’altres comunitats autònomes, IB3 neix molt

després que algunes televisions autonòmiques. De fet, les

nostres illes tenen la particularitat de què tot i que no teníem

una televisió autonòmica pròpia, per una banda rebem l’oferta

de canals d’àmbit nacional i per l’altra rebem 4 canals

autonòmics, TV3, Canal 33, Canal 9 i Punt 2. 

S’ha pres la decisió, nosaltres creiem que encertada, de

mantenir la difusió d’aquests 4 canals juntament amb

l’existència del nou canal autonòmic. El model de televisió

autonòmica que vol el nostre grup no dista del model que

planteja el Govern de les Illes Balears, ni tampoc dista tant del

model que plantegen alguns grups d’aquesta cambra. Ha de ser

una televisió que s’adapti a la realitat social i les necessitats que

té la nostra comunitat. Ha de ser un instrument de cohesió, un

instrument per generar la indústria terciària audiovisual. És una

gran oportunitat per promocionar les Illes Balears a altres

comunitats. Ha de ser una via per contribuir a la normalització

efectiva de les modalitats del català, propi de les Illes Balears,

fonamentant l’ús, sense discriminar el castellà, ni anar en contra

de la unitat de la llengua. Ha de ser un servei públic de qualitat.

El model ha de garantir la titularitat i la gestió pública de les

estructures i els processos d’administració, producció i emissió

de programes. Les televisions públiques tenen per norma

general un mal crònic i és el dèficit que generen, així que per

evitar aquesta tendència generalitzada entre els mitjans públics,

el model de televisió pública balear ha de comptar amb un medi

en el qual les seves despeses estiguin controlades. Per tant, ha

de ser una televisió a preu taxat i que la seva gestió sigui

transparent. L’encarregat de controlar això és el consell

d’administració allà on hi ha una representació de totes les

forces polítiques del Parlament. 

En definitiva, des del nostre grup volem una televisió que

permeti l’intercanvi cultural entre els habitants de les diferents

illes de la nostra comunitats, que doni informació completa i

veraç sobre la realitat local, estatal i internacional. I els

principis que han de regir aquesta activitat han d’estar inspirats

en l’objectivitat, la veracitat i la imparcialitat de les

informacions. Principis que pareix que han oblidat els membres

de la nova directiva del Centre Territorial de Televisió

Espanyola a les Illes Balears, tal i com hem pogut veure

darrerament en el tractament informatiu del Govern autonòmic.

Senyores i senyors diputats, ja per acabar dir que volem una

televisió que cohesioni la societat balear, que no estigui

sotmesa a criteris d’audiència sinó de qualitat, però que sigui

una televisió vista i acceptada per la gran majoria dels habitants

de la nostra comunitat autònoma. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

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

crec que s’han plantejat dos temes i no me’n aniré per les

bardisses, com deim en mallorquí, que jo braveig de parlar un

bon mallorquí Sra. Estaràs i per tant, li pregaria que mai més ni

vostè, ni ningú del seu partit tergiversés les meves paraules, jo

no ridiculitz modalitats, al contrari, crec que qui programa

programes en castellà tenint l’ocasió i l’oportunitat i la potestat

de fer-ho en la nostra llengua és el que va en contra de les

modalitats. Les modalitats no se defensen bravejant aquí i

després utilitzar el castellà, les modalitats se defensen

promovent l’ús de la nostra llengua a tots els àmbits i sempre

que sigui possible i complint les lleis que han fet vostès i

nosaltres i els decrets que han fet vostès en solitari i que ara

incompleixen. Per tant, no me digui que he ridiculitzat les

modalitats perquè en cap cas ho he fet. L’únic que jo em deman

és com ho farà el presentador o presentadora d’un noticiari per

parlar en mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterer a la

vegada i després en pollencí, sineuer o montuïrer. Jo aquí

també defensaré la meva.

Per tant, aquí hem de recórrer a criteris científics. Altra cosa

és que dins un debat tots utilitzem les formes colAloquials, com

jo estic fent ara en aquest moment, no estic llegint un paper i

per tant, la llengua me ve així com el pensament funciona. Clar,

és que el missatge que vostès donen a la societat és pervers.

Primer, quant a la utilització de l’idioma. És a dir, se va

programar una sèrie que jo crec que tècnicament era

correctíssima, molt ben realitzada que se pot emetre

perfectament, però dins un altre context, perquè el dia de la

inauguració de la televisió s’emet una obra que se pot qualificar

de teatre de costums, de teatre regional, que utilitza un català

colAloquial i que retracta una època que el 90% de la nostra

població era analfabeta i plens d’expressions com “vatua” per

dir qualque cosa. I a continuació s’emet la pelAlícula

novaiorquina, allà on en Richard Gere naturalment parla en un

castellà estàndard, no utilitza un andalús colAloquial, sinó la

llengua estàndard. Clar, el missatge que reben els ciutadans, bé

aquest mallorquí vulgar comparat amb el castellà estàndard

de’n Richard Gere i no hi ha color. I passa el mateix a allò que

ja estan fent a la ràdio. Quin és el missatge que donen? Un

entrevistat que entén perfectament el català parla en castellà i

el locutor automàticament gira la llengua. Per tant, el missatge

que es dóna a la nostra societat és, si la persona amb la qual

parlam parla el castellà és de bona educació girar la llengua i

parlar en castellà. I això matarà les modalitats, matarà el català,

matarà el pollencí, matarà el formenterer i matarà el que sigui.

Per tant, aquí és necessari un llibre d’estil lingüístic avalat per

criteris científics, que vostès encara no tenen i començarà

l’emissió d’aquí 5 o 6 dies.

Segona qüestió, el tema de l’objectivitat. Vostès han llançat

un missatge claríssim als professionals que treballen a la ràdio

i a televisió, bonda! Perquè si no creieu una empresa privada us

acomiadarà. Clar, l’única manera de què hi hagi uns

informatius i la conducció d’uns programes de debat d’una

manera imparcial és que el periodista sigui un professional,

professional de carrera, que s’autoimposi un codi ètic i que a

més a més tengui un cert blindatge que cap polític, o cap

empresari el pugui acomiadar si ha fet una informació

incòmoda per al poder. I això no passa i el missatge és bonda!

No sé si perquè va fer una informació incorrecte o perquè la

seva mare és la qui és, però això ens du a una societat caciquil
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i això és utilitzar pràctiques caciquils dins un mitjà de

comunicació públic. I això no se pot consentir de cap manera

Sra. Estaràs. I si vostès fan això mirin, no sé si guanyaran les

eleccions o no, però expulsaran audiència perquè si aquest

mitjà no té credibilitat és que no ho veurà ningú, a no ser la

gent que ja té el carnet i ja la tenen convençuda.

Miri i jo, sincerament, voldria que la ràdio i televisió

pública de les Illes Balears fossin de qualitat i tenguessin una

gran audiència. No és un instrument cohesionador fins ara,

sobretot amb el sectarisme en què està actuant la directora

d’IB3 i que no n’he estat víctima aquesta setmana. Com vostè,

va tergiversar unes paraules meves i me’n vaig dur aquesta

manta als diaris, perquè li va donar una informació incorrecte

i me va qualificar, per demanar el compliment de la normativa

que jo li he llegit i que si tengués temps li tornaria llegir, per

demanar el compliment de la Llei de normalització lingüística

i del Decret 100/90, a més amb un to molt moderat, com el que

estic utilitzant en aquest moment, idò ni més ni manco me va

dir. “que había mantenido una actitud radical y

anticonstitucional. Es un poco talibán porque de cada vez

tiene menos respecto a las leyes y a las normas de

convivencia”. Així se despatxa aquesta senyora, a la qual li han

encarregat conduir la ràdio i la televisió pública de les Illes

Balears, amb un mentida, que afortunadament vaig tenir ocasió

de...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, vagi acabant.

EL SR. SAMPOL I MAS:

...respondre mitjançant una carta al director. Però el titular

ja el m’he empassat, la mentida ja la m’he empassada. I a mi

qualque dia m’aturaran pel carrer i me faran a prop si segueixen

així. I la mecànica és la mateixa de sempre, l’amollen, el diari

d’obediència la publica i després tu ja la te rascaràs. 

Sra. Estaràs, per aquest camí no anam. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Estaràs.

LA VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I CONSELLERA

DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria Rosa Estaràs i

Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, vostè crec que li va dir

que si no tornava xerrar en català solAlicitaria la seva dimissió,

això és el que me fan arribar...

(Petit aldarull a la sala)

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula.

LA VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I CONSELLERA

DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria Rosa Estaràs i

Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Això és el que me diuen els membres

del Partit Popular que eren en aquesta comissió, jo no hi era....

(Remor de veus)

Però en qualsevol cas aquí hi ha membres de tots els partits

que utilitzen la llengua castellana i no passa absolutament res,

perquè un s’ha de poder expressar per comunicar-se. En

qualsevol cas, el tema de la llengua vostè estigui tranquil

perquè, ho torn repetir més alt i més clar, la llengua vehicular

serà la que marca l’Estatut d’Autonomia, la nostra llengua, la

catalana, pròpia de les Illes Balears. Però també és veritat que

l’article 3 del nostre Estatut diu: “que coexisteix com a oficial

amb la castellana” i que si algú en un moment a la nostra

televisió hi ha un espai, una persona que parli en castellà no

passa absolutament res, perquè som respectuosos amb aquesta

realitat bilingüe d’aquesta comunitat i amb aquest article 3 de

l’Estatut d’Autonomia.

PelAlícules en català. Ja vaig contestar a qualque membre

d’aquesta cambra que les pelAlícules s’intentaran doblar a les

modalitats pròpies de les Illes Balears i esperam que això sigui

en el termini més curt possible. Per això estam fent feina de

manera valenta en allò que seria el planter d’actors de doblatge,

perquè se pugui fer front a les necessitats d’aquesta televisió

autonòmica en els propers anys. I mentre tant, consideram

adient que les pelAlícules s’emetin en la versió lingüística que

la productora tengui disponible. Li vull recordar que Canal 9

quan es va posar en marxa no va emetre cap pelAlícula en català

de Catalunya sinó que ho feia a través de la FORTA. I quan se

va posar en marxa TV3 ho feia en castellà amb subtítols. I quan

ens posem en marxa nosaltres serà el que tengui la productora,

perquè nosaltres ho compararem directament a la FORTA,

entre altres coses. Per tant, estigui tranquil amb el tema de la

llengua perquè farem el que és normal en el carrer, el que és

habitual, estimar, promocionar i fomentar la nostra llengua i no

tengui cap dubte que IB3 i Ràdio 3 seran els vehicles més

importants per cohesionar el nostre territori i el vehicle més

important per fomentar la nostra llengua. A més a més, gràcies

a la posada en marxa d’IB3 hi haurà la presència més important

en la nostra llengua que hi ha hagut mai a qualsevol mitjà de

comunicació a les Illes Balears.

M’han parlat els distints membres de l’objectivitat i la

defensam. El nostre model no serà el model que han tengut

altres televisions. Des de què hi ha el Govern del Sr. Zapatero,

ens varen prometre que el director o directora de Televisió

Espanyola “sería escogido por mayoría de dos tercios del

Congreso” i curiosament ha estat triat a dit i sin comunicación

al Congreso, o el que havia de dur l’Agència EFE per “mayoría

de dos tercios del Congreso” i també ha estat escollit a dit.

Aquest no serà el nostre model. Nosaltres vàrem dir des del

primer moment que nosaltres triaríem el director de la televisió

i l’hem triat, nosaltres no enganam els ciutadans amb notícies,

o compromisos que després no es poden complir. El personal

i la plantilla que fa feina a IB3, vull fer una defensa d’ells i de

tots els periodistes que fan feina a altres mitjans. Però ben igual

que a totes les empreses, si algú no supera la fase de prova i no



2824 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 59 / 26 d'abril del 2005 

 

se li renova el contracte i IB3 no n’és una excepció. En cap cas

això serveix per prejutjar cap periodista. 

Dir-los que el personal són persones que tenen una

formació, tenen un prestigi, han fet feina a altres mitjans de

comunicació i que faran una feina absolutament positiva. Quan

el Sr. d’Esquerra Unida deia que d’alguna manera

l’externalització és una privatització. Nosaltres creim en el

model d’externalització i hi creim bàsicament perquè això

significa que un dia quan el Partit Popular no gestioni el

Govern, esper que sigui tard, el model audiovisual no serà una

hipoteca per a vostès, vostès tendran mans lliures per poder fer

el seu model de televisió...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor Sra. Rosselló, si és tan amable.

LA VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I CONSELLERA

DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria Rosa Estaràs i

Ferragut):

Gràcies, Sr. President. A més d’aquest tema, farem una

televisió de qualitat i de quantitat, com he dit abans, amb la

despesa per càpita més barata de tot Espanya, amb una plantilla

de 90 persones i que pot pujar un poc més. I amb tot un seguit

de persones que tendran com a objectiu cercar la informació,

informar i vertebrar el territori. Serà un servei públic de

qualitat. Me demanaven tots vostès, he sentit rialles quan deia

90 persones, deu ser pels 8.000 treballadors que té Televisió

Espanyola, supòs que els companys de l’esquerra reien per

això.

Me demanaven pel llibre d’estil. El llibre d’estil l’està fent

el COFUC i començarà la televisió amb aquest llibre d’estil que

està fent el COFUC en la nostra llengua. Quan vostè parla de

les modalitats, jo celebr molt que vostè no les hagi ridiculitzat,

però quan vostè me diu si emprarà el mallorquí, el menorquí o

l’eivissenc. Idò miri, si vostè veu TV3 veurà que hi ha algun

locutor que parla en barceloní, gironí, lleidatà i algun que parla

en tarragoní i li sembla bé? Idò li deu semblar bé que aquí les

distintes persones que parlin per la televisió parlin mallorquí,

menorquí, eivissenc i formenterenc. O és que només li sembla

bé el que fan a Catalunya?

Tema de l’objectivitat. Sobretot el partit que governa a

Espanya ve a aquesta tribuna a donar lliçons d’objectivitat. El

partit que governa Espanya i que governa Andalusia...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Estaràs per favor.

LA VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I CONSELLERA

DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria Rosa Estaràs i

Ferragut):

...té de director general d’Andalusia al que va ser portaveu

del Sr. Chávez, el subdirector d’informatius de la televisió

andalusa era el cap de premsa de l’oficina del portaveu, el

secretari general de la Radiotelevisió d’Andalusia també té

vinculacions amb el partit del Sr. Chávez. Castella-La Manxa,

crec que també governen allà, el director general de Castella-La

Manxa, ex-ministre del Govern socialista, el redactor de la

ràdio de Castella-La Manxa, assessor del President Bono. El

director de la ràdio de Castella-La Manxa...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Estaràs, acabi per favor.

LA VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I CONSELLERA

DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria Rosa Estaràs i

Ferragut):

...cap de premsa de Bono. Acab. I així podríem seguir i

seguir, en comunitats autònomes allà on jo crec que governen,

a Espanya, a Andalusia, Catalunya, Castella-La Manxa, aquells

que donen lliçons d’objectivitat. Però aquestes que donen

lliçons d’objectivitat han acomiadat des de què ha arribat la

Sra. Cafarell, a Balears no s’han prorrogat el contracte a 12

persones i a Espanya la llista és inacabable. 

Gràcies, Sr. President. Això no ho farem.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Sampol?

EL SR. SAMPOL I MAS:

En aplicació de l’article 73.1 per contradiccions li deman la

paraula, tal com vàrem parlar a la darrera junta de portaveus Sr.

President, perquè ha introduït...

EL SR. PRESIDENT:

Té 1 minut Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies. Per enèsima vegada li deman que vostè

abans de fer una afirmació, com demanar la dimissió d’una

persona per parlar en castellà, s’informi perquè ja s’ha publicat

el Diari de Sessions d’aquesta comissió. Per tant, vostè veurà

que és una difamació que me va fer la directora d’IB3 i que

vostè també ha fet des de la tribuna d’aquest Parlament. Li

exigiré la dimissió si segueix incomplint la normativa que

regula l’ús de la llengua a les administracions públiques en la

programació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Jo crec que ha quedat clar.

EL SR. SAMPOL I MAS:

1 minut Sra. Estaràs.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 59 / 26 d'abril del 2005 2825

 

LA VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I CONSELLERA

DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria Rosa Estaràs i

Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Llavors és cert que vostè li va

demanar la dimissió. Tenc el minut President? Llavors és cert

que vostè li va demanar la dimissió. 

La Llei de normalització lingüística i l’Estatut

d’Autonomia, article 3 i article 14, que estan per damunt de

qualsevol altra norma se compleixen escrupolosament. Una

altra cosa és que vostè vulgui un compliment diferent al que

marca les lleis.

Gràcies, Sr. President.

III. Moció RGE núm. 3261/05, presentada pel Grup

Parlamentari Socialista, relativa a política general de

televisió digital terrestre, derivada del debat de la

interpelAlació RGE núm. 8658/04.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia

que correspon al debat i votació de la moció RGE núm.

3261/05 presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa

a concessions de les televisions digitals terrestres locals,

derivada del debat de la interpelAlació RGE núm 8651/04. Per

defensar la moció té la paraula la Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament aquesta moció és

conseqüència de la interpelAlació que el nostre grup va

presentar en el Govern ara fa dues setmanes. I efectivament,

des del nostre grup entenem, després de veure quina ha estat la

posició del Govern respecte l’adjudicació de les televisions

digitals locals i ara mateix acabam de tenir aquest debat amb la

interpelAlació del PSM al Govern. Dir que vàrem veure fa dues

setmanes quina era la posició del Govern amb l’adjudicació de

les televisions locals i sobretot, vàrem poder constatar que

d’una forma implícita el propi Govern de les illes estava

reconeixent que el procés d’adjudicació no s’havia fet del tot

molt bé, perquè no s’entén la manca de resposta a totes les

preguntes que des del nostre grup li vàrem fer.

I haurem de fer una mica de memòria. Efectivament, la

posada en marxa de les televisions digitals suposa una passa de

gegant en la millora tècnica de les televisions i en la pluralitat.

El que passa és que el Govern de les illes el que ha fet és

transformar aquesta pluralitat en partidisme i l’eliminació dels

ajuntaments, dels municipis en la possibilitat de tenir una

televisió local digital pública. I abans en el debat de la

interpelAlació, el meu company de grup ja hi ha fet referència.

I el que és més greu, quan el Govern de les illes treu pit dient

que ha estat la primera comunitat autònoma que ha fet aquesta

adjudicació, amaga una segona part i no és que hagi estat la

primera, sí efectivament ha estat la primera i l’única perquè

absolutament totes les comunitats autònomes, la resta de

comunitats autònomes de l’Estat s’han acollit a l’ampliació de

termini que ha donat el Govern central per poder fer aquest

procés d’adjudicació amb una mica més de tranquilAlitat,

donada la complicació tècnica que això suposava.

I parlant dels ajuntaments i dels municipis que varen

intentar accedir a la televisió local digital tal i com preveu la

llei -perquè hem de recordar que un dels objectius, una de les

finalitats de la llei és que hi hagi una reserva per als municipis,

una reserva per a les televisions locals públiques-, idò bé,

resulta que en el conjunt de les Illes Balears es presenten quasi

30 solAlicituds per part de diferents ajuntaments governats per

diferents grups polítics, varen presentar aquestes solAlicituds per

gestionar una televisió local digital i el Govern els va eliminar

immediatament amb dos arguments formals absolutament

rígids, absolutament inflexibles, i des del nostre punt de vista

amb un clar frau de llei. Perquè si no no s’explica, no és normal

i ningú no s’ho creu, que resulta que 30 ajuntaments van

presentar tota la documentació malament, que els secretaris o

les secretàries dels ajuntaments corresponents varen fer tots els

informes jurídics malament i, el que és més greu, el Govern de

les Illes, amb una clara voluntat obstruccionista perquè no

accedissin a aquesta televisió local els ajuntaments, com deia

abans els van eliminar de forma fulminant.

No s’entén per què l’Administració, per què el Govern de

les Illes, sabent ja que tenia més termini i de fet tenim tot l’any

2005 perquè es puguin fer les adjudicacions de les televisions

locals, com farà la resta de comunitats autònomes, idò, com

deia, no s’entén que el Govern no facilités, no donés un termini

més ampli als mateixos ajuntaments perquè poguessin corregir

possibles errors. I quins van ser els dos grans errors o els

defectes formals que el Govern va alAlegar per eliminar, com

deia, tots els ajuntaments? Van ser bàsicament dos: un el

termini de presentació, perquè el Govern amb una interpretació

absolutament estricta va entendre que el termini per presentar

les solAlicituds acabava el dia 8 de juliol de l’any 2004 i no el

dia 9 de juliol, com varen interpretar, per la publicació que hi

havia hagut tres mesos abans en el BOIB d’aquesta

convocatòria, dic com varen interpretar quasi la meitat

d’ajuntaments, que ho varen presentar el dia 9 de juliol, el

Govern de les Illes va haver de demanar un informe jurídic on

es deia que tot el que passàs del 8 de juliol s’havia d’eliminar.

I l’altre gran error o defecte formal era que els ajuntaments

no havien dit de forma clara quin sistema de gestió, si seria una

gestió directa o una gestió a través de concessió, volien amb

aquesta adjudicació de la televisió local, i això també ho volem

desmentir rotundament. Ja a l’anterior debat que vàrem tenir a

la interpelAlació el Govern no va aclarir absolutament res, i vaig

posar un exemple molt clar: hi va haver dos ajuntaments com

puguin ser Campos i Felanitx que varen dir clarament quin

sistema de gestió volien, ho varen dir els dos per separat, i els

dos per separat varen coincidir en el mateix sistema de gestió,

en aquest cas directa, i el Govern, amb una espècie de plantilla

que ja tenia feta d’eliminar tots els ajuntaments, els va deixar

fora. 

Per tant jo crec que queda clar que el Govern tenia ja

decidit que eliminaria o que no deixaria que existissin a la

nostra comunitat tres televisions locals públiques, que era el

que ens pertocava del conjunt de les 28 que finalment es varen

adjudicar, i es varen adjudicar aquestes 28 totes elles a

empreses privades; ni tan sols no es va optar, que hagués estat
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una altra possibilitat, per deixar vacants, o com se li vulgui dir,

aquestes televisions locals públiques si es pensava que en un

futur podien reunir tots els requisits per accedir a aquesta

adjudicació. 

El Govern, de forma absolutament apressada, les adjudica

a les empreses privades que varen guanyar, guanyar entre

cometes, el concurs. I quina sorpresa!, ja s’ha dit aquí; sorpresa

pot ser no tant per als que ja havien estat treballant perquè això

fos així. Resulta que quasi la meitat d’aquestes televisions

locals, quasi la meitat de les 28 televisions locals digitals, se’ls

emporta una mateixa empresa o diverses empreses relacionades

amb els mateixos empresaris que, casualment, era o és l’ex mà

dreta del president Matas, en aquest cas el Sr. Javier Mato, que

també casualitat, una altra casualitat, són els mateixos

empresaris que gestionen o que han resultat adjudicataris dels

informatius d’IB3, que també casualitat aquests mateixos

empresaris o empresa adjudicatària dels informatius d’IB3 són

els que contracten i acomiaden professionals dels mitjans de

comunicació quan no els van bé pels motius que siguin, encara

que els motius siguin que hi hagi parents que militin o estiguin

en associacions o en plataformes que no agraden al Govern de

les Illes.

I actualment també hem de recordar que aquesta

adjudicació de les televisions locals està impugnada en els

tribunals tant pel PSIB com per altres empreses, en aquest cas

privades, que no varen resultar ser les adjudicatàries, i des del

nostre grup pensam que per un principi de prudència, per un

principi de seguretat jurídica, el Govern hauria de fer marxa

enrere o almenys paralitzar aquest procés d’adjudicació, perquè

si no ens podem trobar en un futur, potser no molt llunyà, que

havent demanat la suspensió cautelar els recurrents d’aquesta

adjudicació ja veurem què diuen els tribunals, però si el Govern

de les Illes més endavant ha de fer marxa enrere serà molt més

complicat que si no fa aquesta marxa enrere ara.

Per això nosaltres amb aquesta moció demanam que es faci

un altre procés d’adjudicació i es compleixin les garanties o els

principis d’igualtat, de capacitat, de pluralitat. Entenem que és

-abans ja ho he dit- absolutament anormal que mentre totes les

comunitats autònomes s’acullen als nous terminis de l’any 2005

el Govern de les Illes, la nostra comunitat s’avança per

vulnerar, des del nostre punt de vista, o per incórrer en un clar

frau de llei al deixar fora les televisions locals públiques a

través dels ajuntaments.

Per cert, una altra pregunta que ens feim és que si ara no

s’atura aquest procés d’adjudicació la nostra comunitat

autònoma pot arribar a ser l’única de tot l’Estat espanyol que

no tengui ni una sola televisió local pública, ni una. I a més ens

trobarem amb la contradicció que, com que ara s’està debatent

un nova llei en el Congrés dels Diputats sobre la televisió

digital on els requisits amb els condicions són diferents als que

es varen produir en el concurs públic que ja s’ha fet a les Illes

Balears, resulta que tampoc la nostra comunitat autònoma no

complirà la nova llei, que ara ja preveu una reserva de dos

canals públics cada quatre. Això demostra quina era la clara

voluntat del legislador quan va fer aquesta normativa, fins i tot

governant el Partit Popular en el Govern de l’Estat, una clara

voluntat de reserva legal als municipis.

La veritat és que si el tema no fos tan seriós donaria per

riure quan aquí no es deixa de repetir o sentim que s’opta per

un model de televisió objectiu, plural, transparent... La veritat

és que s’ha de tenir cinisme polític per dir això uns dies després

que la mateixa directora general de l’Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears hagués dit en una comissió

sense cap empatx que va censurar un vídeo, o que va censurar

les emissions del dia 1 de març, de la inauguració d’IB3,

porque así quedaba más bonito y no se veían las protestas”. Si

això a vostès, senyors del Partit Popular, els sembla

objectivitat, la veritat és que no estam parlant del mateix

concepte.

Finalment he de dir que amb la nostra moció, que té 4

punts, en definitiva allò que es demana és que es revisi la

concessió que s’ha fet de les televisions locals digitals, donant

participació -evidentment- als municipis i per tant als

ajuntaments, i que es tengui en compte el sector implicat, els

professionals dels mitjans de comunicació i també les

televisions locals.

Gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per a fixació de posicions i

per un temps de 10 minuts té la paraula, en primer lloc, el Grup

Parlamentari Mixt per boca del seu portaveu l’Hble. Sr. Miquel

Nadal Buades.

EL SR. NADAL I BUADES:

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

Unió Mallorquina no votarà a favor de la seva proposició no de

llei i no ho farem pel contingut. Si des d’Unió Mallorquina

haguéssim tengut la responsabilitat de fer aquesta adjudicació

d’aquests canals segurament ho haguéssim fet d’una altra

forma, però els ciutadans varen decidir a les darreres eleccions

atorgar al Partit Popular la responsabilitat de dur aquesta gestió

i són ells que d’aquí a dos anys hauran de retre comptes davant

els ciutadans.

Nosaltres la proposició no de llei tal com està redactada, en

el primer punt vostè, Sra. Diputada, demana que se suspengui

cautelarment l’adjudicació definitiva, i nosaltres tenim entès

que aquesta adjudicació ja és definitiva, que si bé hi ha

particulars que han presentat els recursos contenciosos

corresponents l’adjudicació ja és definitiva i per això no

podríem donar suport a aquest primer punt.

En el punt número 2 es tracta de fer una revisió d’ofici, que

pensam, com sempre hem dit des d’Unió Mallorquina, que

aquesta revisió l’han de fer els tribunals d’allò contenciós. Si

els tribunals d’allò contenciós consideren que aquesta

adjudicació no està ajustada a dret ja faran la modificació

corresponent. I evidentment si l’adjudicació és definitiva i no

hi ha revisió, com hi pot haver un nou concurs? Nosaltres no

donaríem suport a aquests tres primers punts. En canvi al punt

número 4, si hi hagués una nova adjudicació pensam que seria
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positiu que hi hagi diàleg, que hi hagi diàleg amb totes les

parts, que es convoqui una mesa de diàleg amb els sectors

implicats i les entitats interessades.

Nosaltres des d’Unió Mallorquina pensam que el problema

fonamental no és tant amb l’adjudicació del concurs com amb

la normativa que va donar peu a aquest concurs. Nosaltres

estàvem en contra d’aquesta normativa, així ho vàrem

expressar; des del Consell de Mallorca vàrem presentar un

recurs contra aquesta normativa perquè pensàvem que era una

normativa injusta, que no preveia les peculiaritats pròpies de la

nostra comunitat, que tenim una comunitat dividida en illes i

que les illes, de la mateixa forma que la llei preveia que les

entitats locals tenguessin adjudicació de canals de televisió, idò

que les illes també n’havien de tenir, i que la distribució de

competències feia necessari que hi hagués la possibilitat de

reservar un canal a cada un dels consells, al Consell Insular de

Menorca, al Consell Insular d’Eivissa i Formentera, i al Consell

de Mallorca. Així presentàrem el recurs, perquè pensàvem que

el problema era la legislació.

Nosaltres des d’Unió Mallorquina en aquest moment veim

molt positiva la modificació que s’està tramitant en el Congrés

dels Diputats, perquè aquesta normativa canvia, i saludam i

felicitam el Grup Socialista si aquesta normativa surt endavant

i hi ha un canal reservat per a cada un dels consells de les Illes.

Pensam que d’aquesta manera es tendrien en compte les

peculiaritats de la nostra comunitat autònoma. Esperam que la

normativa que s’aprovi, que aprovi el Congrés dels Diputats,

prevegi que en aquests canals es faci una nova adjudicació i

que aquesta adjudicació es pugui fer a través de la concessió

directa a cada un dels consells o que puguin, per concessió

indirecta, donar-se els consells a tercer.

Per tant des d’Unió Mallorquina no podem donar suport al

contingut exacte de la seva proposició no de llei perquè pensam

que el Govern té legitimació suficient per fer l’adjudicació que

ha fet, i que fins que no es demostri el contrari, fins que els

tribunals no diguin el contrari hem de pensar que el Govern ho

va fer bé, i el que sí pensam i compartim amb vostè, però que

no és objecte de la llei, és que la normativa que s’havia

establert i que va permetre al Govern de les Illes Balears

adjudicar en el moment que ho va fer aquests canals era una

normativa que era injusta i que sobretot no reconeixia les

peculiaritats pròpies de les nostres illes i dels tres consells

insulars.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula el Sr. Miquel

Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats, molt breument

per donar suport a la proposició no de llei presentada pel Grup

Socialista. És un tema recurrent que venim discutint avui durant

tot el matí, que ja l’hem discutit a tota una sèrie de bandes, i

que demostra la importància que té en el marc d’aquesta

legislatura tot el que fa referència al model audiovisual de les

nostres illes. Per tant no és un tema ociós, no és un tema

qualsevol com per liquidar-lo exclusivament per raons

tècniques i molt manco per raons de dir, bé, com que el Govern

és el que ha guanyat les eleccions pot fer el que vol; és un

argument que no crec jo que... Així podríem dissoldre el

Parlament, ens n’anam tots i esperam quatre anys a veure si

d’aquí a quatre anys guanyam uns altres i tot arreglat, no? És

una concepció que no compartesc en absolut.

Jo crec que hi ha raons suficients des del punt de vista

jurídic, tècnic, administratiu per tirar-les endavant, per aprovar

la proposició que vostès fan. Entre d’altres la més important

l’ha relatada el diputat que m’ha precedit en l’ús de la paraula,

encara que després ha arribat a una conclusió diferent a la que

jo arrib: si hi ha una legislació a nivell estatal que modificarà

aquest tema, home, per què no fer cas a aquesta qüestió?, per

què no tenir en compte aquest tema i ficar-nos en un embolic

que ens complicarà de forma greu la pròpia realitat i que

donarà peu a contenciosos, a processos, etc., en el futur? Jo

crec que és evident que davant una situació com aquesta, en

lloc de córrer tant i a més vantar-se des d’aquesta tribuna que

hem corregut més que els altres, no sé on ha quedat aquesta

vegada el seny balear o el seny de les nostres illes; hagués molt

millor una mica de seny, una mica de paciència, no córrer tant

i veure què passa per no arribar a conclusions que després es

entraran en contradicció amb la normativa i amb la legislació

estatal. És curiós perquè quan interessa s’advoca a la legislació

estatal per no fer segons què aquí fins que a Madrid no s’ha fet

un consell de no sé què, i segons quan es corre molt per fer-ho

abans que surti una llei estatal que dirà el contrari. Per tant es

veu que aquí els arguments segons quan s’utilitzen d’una forma

o d’una altra.

Però jo don suport fonamentalment a aquesta proposició no

de llei no per raons jurídiques, tècniques o administratives, sinó

per raons polítiques de fons, que crec que és el vertader debat

que hem de tenir aquí. Jo crec que és absolutament

imprescindible que..., vaja, jo crec que aquí ara tots hauríem

d’estar demanant-nos en veu alta com és possible que s’hagin

adjudicat 30 televisions a nivell local i cap no estigui en mans

dels municipis; això és un problema polític que en aquest

moment s’hauria de discutir des d’aquesta tribuna, no si la

normativa, les bases varen ser fetes així o varen ser fetes

d’aquesta forma, si el reglament... Això en tot cas que ho

discuteixin els jutges o els tribunals; nosaltres estam a un

hemicicle polític, i a un hemicicle polític el que hem de discutir

és això. No deim que els municipis són els parents pobres de la

democràcia en aquest país, en finançació, en tot el que deim?

Bé, idò ara a més en televisions, i tots tan contents. Idò aquest

és el vertader problema polític que no es pot amagar i que no

es pot ficar el cap davall l’ala.

Per què ha passat?, per què tots els secretaris i tots els

funcionaris dels 30 ajuntaments han fet malament les bases? No

ho sé. Si és així ens hem de preocupar de com està

l’administració local a la nostra terra. Si no és així, perquè la

normativa no sé què; bé, el que hauria d’haver fet el Govern o

el responsable del Govern en aquesta matèria quan li va arribar

això i quan va descobrir per primera vegada que el resultat era
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que ens quedàvem sense cap ajuntament amb una televisió

pública, telefonar al president, moure’s i dir “bé, aquí tenim un

problema polític seriós, senyors; què feim davant aquesta

situació? Podem moure alguna cosa perquè això no sigui així?,

què hem de fer?, què no hem de fer?”; però no, resulta que

estam d’acord, ens agrada, ho defensam i a més ho continuam

ara. Bé, aquí és quan un ja sospita que hi havia interès perquè

això fos així.

I si després resulta que de les televisions concedides 12 o

14 formen part d’un entramat administratiu que el seu màxim

responsable és el Sr. Mato, idò un ja descobreix de què estam

parlant. La meva opinió és que quan parlam de coses

d’aquestes s’ha d’aplicar la dita que es diu normalment quan es

parla de la mujer del César, que no basta que sea honrada sino

que tiene que parecerlo. Jo crec que això és el que tenim

damunt la mà en aquests moments; tenim un problema polític

seriós, un problema polític perquè hem deixat desatesos els

poders locals d’una forma escandalosa en un tema no

secundari, perquè tots sabem... Si no per què estaríem perdent

tant de temps parlant de televisió, si això fos..., no ho sé, un

equip de bàsquet a nivell municipal?, o si fos..., sense

menysprear l’esport i la importància de l’esport, si estiguéssim

parlant d’una altra cosa? Parlam de televisió, d’un instrument

fonamental, i als ajuntaments se’ls fa un greuge comparatiu, un

damunt l’altre, plou damunt banyat i aquí no passa res, i a més

es veu quin model privat s’està potenciant. 

Crec que és lamentable i per això, per aquesta raó política

de fons, don suport a la proposició no de llei del Partit

Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Pel Grup Parlamentari PSM té

la paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, abordam ara jo crec que un

tercer aspecte que voluntàriament hem deixat una miqueta

apartat a la interpelAlació perquè tendríem ocasió en aquest

moment també de fixar postura sobre el tema.

Jo crec que el concurs que va donar lloc a l’adjudicació dels

canals de televisió digital terrestre ha provocat dos defectes, és

a dir, que hem configurat un futur model audiovisual digital per

a les Illes Balears que té dos defectes. El primer d’ells és una

excessiva concentració de canals en mans d’un sol grup. Jo la

veritat és que, bé, ja duc anys aquí i encara no he esgotat la

capacitat d’escandalitzar-me, perquè fa un moment, quan la

vicepresidenta del Govern defensava el model de televisió que

estan impulsant, deia “mirin, nosaltres deixam un model

audiovisual i llavors vostès, d’aquí dos o tres anys, si guanyen,

el canviaran a la seva manera”. Perdonin, però a mi

m’escandalitza això, reconèixer que feim uns mitjans de

comunicació públics que estan en mans del poder. Si això és

així el sistema democràtic té una falla molt important, perquè

la democràcia descansa en uns mitjans de comunicació

independents. Dic mitjans de comunicació i si, a més a més, hi

afegim públics, mitjans de comunicació públics, bé, és que

realment aquesta democràcies és coixa, i jo qued perplex quan

es reconeix amb aquesta naturalitat que sí, que feim uns mitjans

de comunicació a la nostra mesura i vostès ja els canviaran. Idò

no. 

Jo la veritat enyor o sent una enveja sana quan veig el

director de la BBC que dimiteix per una informació que no ha

estat correcta i que no era realment atribuïble a ell, però allò va

provocar un perjudici a tercers i va assumir la responsabilitat,

perquè la televisió pública de la Gran Bretanya no havia estat

objectiva en aquell element, i aquí realment, a més a més, es

donen a un grup d’empreses que hi han ficat una personal de

confiança del president del Govern de les Illes Balears. És que

això és escandalós, i aquí ho acceptam amb una naturalitat que

realment demostra que, o la nostra societat està malalta, o tenim

un concepte de la democràcia molt particular.

A mi no em regalin el model de televisió, no el vull. No vull

haver de decidir quins professionals he de posar a l’hora de fer

els informatius, no vull aquesta responsabilitat. Els

professionals han de ser professionals, independents, blindats

del poder polític i del poder empresarial, i han de poder, si és

necessari, donar branca al poder quan es desvia.

Segon defecte que ha tengut aquesta adjudicació. Bé, ho

han dit: han deixat fora els ajuntaments i determinades

televisions locals. Parlaríem de televisions locals privades i

possibles televisions locals municipals públiques de titularitat

de cada ajuntament. Mirin, aquí hi ha un mercat televisiu, un

mercat televisiu en el qual hi ha distintes demandes, i hi ha un

públic que demana, i no exclusivament, en un moment un

públic demanarà una informació, una programació de caràcter

internacional, de caràcter estatal; un moment donat

necessitarem més informació de caràcter autonòmic, de caràcter

insular; i hi ha un tercer nivell, que és l’àmbit local, l’àmbit

municipal, que fins i tot veim que aquestes televisions

retransmeten un esdeveniment esportiu del municipi, fins i tot

una processó..., el que sigui, i això té un públic, i per tant en

aquest moment el sistema que hem dibuixat està coix, perquè

una d’aquestes demandes del mercat, que tenen un públic i que

segurament, si tenguéssim uns mitjans per enquestar millors

que els que tenim actualment -l’altre dia llegia que em pareix

que tenim no sé si són 70 aparells colAlocats a les Illes Balears

i bé, realment, quan es parla d’un coneixement del que demana

el nostre públic això és insuficient-, segurament ens donaria, si

tenguéssim uns sistemes d’avaluar, que existeix un nombre

important de persones, dotzenes de mils de persones, a les

quals agrada i que reclamen aquesta programació i que no els

la podrem oferir.

Per tant jo crec que amb aquest arguments s’ha de votar a

favor d’aquesta moció i seria interessant que es corregissin

aquests dos aspectes: intentar que estigués més repartit el joc a

nivell empresarial i, segon, que les televisions locals que encara

estan operant, unes amb més dignitat que unes altres però totes

amb un gran voluntarisme, més els ajuntaments que vulguin

tenir un canal d’àmbit municipal el puguin tenir, i per això no

queda més remei que refer allò que s’ha fet malbé fins ara.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula el Sr. Diego Guasch.

EL SR. GUASCH I DÍAZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, des del

Grup Parlamentari Popular volem anunciar el nostre vot en

contra a tots els punts de la moció presentada pel Grup

Parlamentari Socialista.

El Grup Socialista proposa que el Govern suspengui

cautelarment l’adjudicació definitiva del concurs de televisions

digitals terrestres locals fins que es resolguin els recursos

contenciosos administratius pendents. El nostre grup està

convençut que no existeixen raons per a una suspensió cautelar

de l’adjudicació definitiva d’un concurs que en tot moment ha

respectat la legalitat vigent en tota la seva tramitació, com bé

va explicar el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació

durant la interpelAlació sobre política general de televisió digital

terrestre. Així mateix estam convençuts que una suspensió

cautelar provocaria greus perjudicis al sector audiovisual

emergent a les Illes Balears. Des del 98 fins a l’any 2003 s’ha

produït un increment del sector audiovisual a les Illes Balears

de més d’un 50%, quan la mitjana estatal era d’un 39%, en

resum, tot un sector emergent a les Illes Balears.

En general la televisió digital terrestre a l’Estat espanyol té

una implantació d’un 1%; estam a la cua d’Europa en televisió

digital terrestre, i és l’únic país d’Europa en què tots aquests

anys la televisió digital terrestre ha anat en retrocés. Per posar

un exemple, el nombre de llars amb televisió digital terrestre en

el Regne Unit és 30 vegades superior al d’Espanya. Aquest

retard que produiria una suspensió cautelar fins que es

resolguessin els recursos contenciosos administratius, que es

podria allargar durant anys, perjudicaria seriosament els

interessos dels ciutadans de les Illes Balears, que es veurien

condemnats a passar a la cua de les comunitats autònomes en

matèria de televisió digital, sense accés a nous canals i serveis

de la societat de la informació. Som els primers i vostès

pretenen que siguem els darrers, a la cua d’Europa, a la cua de

l’Estat espanyol.

Balears, nosaltres, som model per a altres comunitats

autònomes. Madrid, Múrcia i Andalusia ja han solAlicitat al

Govern de les Illes Balears informació sobre el procediment

d’adjudicació de televisions digitals locals a Balears, i una

notícia per al Grup Socialista: a Madrid sí s’ha realitzat un

concurs d’adjudicació de televisió digital local terrestre, i està

pendent d’una adjudicació, no està paralitzat. Hem obert el

camí a altres comunitats autònomes.

Així mateix una suspensió cautelar allargaria la situació

d’alAlegalitat de les televisions locals a Balears i seria una

oportunitat perduda per donar cobertura legal a una situació

que ha estat sense resolució durant molts d’anys. 

El Grup Parlamentari Socialista ha d’acceptar les

conseqüències de les seves afirmacions. La seva moció i la seva

anterior interpelAlació dibuixa un panorama mediàtic balear ple

d’acusacions d’amiguisme i de control dels mitjans de

comunicació audiovisuals. Aquestes acusacions no tenen

fonament. Quan ens trobam davant un procediment

administratiu transparent, per via ordinària, que ha respectat

tots els terminis, amb una mesa de contractació que ha comptat

amb un informe tècnic independent d’una empresa que treballa

per a la Generalitat de Catalunya, per a l’Ajuntament de

Barcelona, no es preocupin per la televisió digital local

terrestre a Balears, que té un gran futur assegurat; vigilin el

Govern central, ja que es prepara un escàndol mediàtic en

matèria de televisió digital amb la futura emissió en obert de

Canal Plus.

La seva moció és una amenaça a l’augment de llocs de feina

especialitzats en el sector audiovisual. Una suspensió cautelar

posaria en perill el desenvolupament professional de centenars

de joves professionals i emprenedors. 

Vostès saben que el concurs d’adjudicació convocat va

respectar els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i pluralitat.

Per això, baix el nostre punt de vista, no hi ha perquè convocar

un nou concurs. En el concurs d’adjudicació de les televisions

locals digitals es va fer una reserva pertinent a les institucions

locals interessades, que varen tenir un termini de presentació de

propostes. Els municipis varen disposar de tres mesos per

presentar les seves propostes, des del dia 8 d’abril, data en què

es va publicar el pla tècnic nacional de televisió digital terrestre

local.

Com va explicar el conseller d’Economia en el debat

d’interpelAlació, el concurs es va fixar en set multiplex, un

multiplex a les illes d’Eivissa i Formentera, un altre a l’illa de

Menorca i cinc a l’illa de Mallorca. Els municipis interessats

dins un mateix àmbit d’un multiplex havien de presentar una

oferta conjunta d’explotació. Com pot observar-se era

necessària una colAlaboració dels municipis afectats per poder

presentar una oferta coherent i integradora de gestió. Això no

es va produir i no es varen poder adjudicar canals als

municipis, però no va ser per falta de voluntat del Govern, que

va respectar els terminis establerts i va informar els municipis

sobre els terminis.

El sector audiovisual balear coneixia els terminis estatals

fixats pel pla tècnic nacional de televisió digital terrestre local.

Les empreses disposaren de cinc mesos per preparar els seus

plecs per al concurs després dels tres mesos de què disposaren

els municipis. El Grup Parlamentari Socialista insinua, quan no

ho manifesta obertament, que el concurs i l’adjudicació

efectuada de les televisions digitals terrestres no ha respectat

els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i pluralitat. Aquesta

afirmació, falsa, no pot amagar la realitat de la contractació

administrativa de l’Administració de la comunitat autònoma de

les Illes Balears, on tots els procediments de contractació se

sotmeten a la doble fiscalització de la Intervenció General i de

la Sindicatura de Comptes; a més, a tots els contractes on forma

part una mesa de contractació, obligatòriament hi han de formar

part un membre d’Intervenció i un membre de l’assessoria

jurídica del Departament Jurídic de la CAIB o del servei que

tengui atribuït l’assessorament jurídic a l’òrgan de contractació.

Això garanteix l’adequació a la legalitat vigent.

En aquesta seu s’ha dit que el Govern central pretén aprovar

una llei de mesures urgents per a l’impuls de la televisió digital

terrestre, entre altres mesures. Aquest projecte de llei ha entrat

al Congrés dels Diputats a principis d’aquest any 2005. Des del
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Grup Parlamentari Popular donam suport a la decisió del

Govern de les Illes Balears presa durant l’any 2004 de no

retardar més la implantació de la televisió digital terrestre local.

La nostra comunitat autònoma estava d’acord amb la normativa

vigent, i eren altres comunitats autònomes les que plantejaven

modificacions i reclamacions al Govern central, principalment

per la forma en què s’havien distribuït els multiplex. Res

relacionat amb els interessos de la nostra comunitat autònoma,

res. Per què esperar més temps? 

Si la nova llei estatal de mesures urgents per a l’impuls de

la televisió digital terrestre finalment pot obrir la possibilitat

que la nostra comunitat autònoma disposi de més canals de

televisió digital i que els consells insulars també puguin accedir

a canals, benvinguda sigui; si en un futur la llei estatal permet

obrir un nou concurs per adjudicar més canals, sense dubte es

compliran els dictàmens a què la nova normativa obligui, en

benefici dels ciutadans de les nostres illes.

Finalment el nostre grup no pot acceptar els intents de

paralitzar una de les accions que més beneficiaran el sector

audiovisual de les Illes Balears en els propers anys. El nostre

grup no serà còmplice d’un intent de posar en perill llocs de

feina, el creixement d’un sector alternatiu emergent, amb molt

de futur a les nostres illes, i l’augment de mitjans de

comunicació que puguin difondre la nostra llengua i cultura. No

comptin amb nosaltres.

La nostra comunitat és la primera de l’Estat espanyol a

impulsar la televisió digital terrestre local, gràcies al govern de

Jaume Matas, i això a vostès lògicament els molesta, i per això

ho volen paralitzar. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Guasch.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair el suport

dels grups parlamentaris que han manifestat que votarien a

favor d’aquesta moció. Quant a Unió Mallorquina, a pesar del

seu vot en contra, crec que ha quedat clar quina era la seva

posició respecte al fet que no hi hagi televisions locals

públiques en mans dels ajuntaments. I efectivament ha fet

referència a un tema importantíssim com és que, gràcies a una

modificació que s’està discutint en el Congrés dels Diputats, els

consells insulars tendran la possibilitat d’optar a un canal,

insular en aquest cas, públic, i aquesta al final haurà estat

l’única via per garantir que a la nostra comunitat autònoma

existeixi alguna televisió pública digital, en aquests moments,

com deia, impedit pel Govern de les Illes. Ara, vagin també

alerta els consells insulars que aspirin a una televisió insular

pública, no sigui que el Govern s’inventi algun altre tipus de

frau per dir que ho presenten tot malament.

Per suposat que compartim que el Govern de les Illes és el

legitimat -no faltaria més- per fer les adjudicacions, però una

cosa és estar legitimat per fer les adjudicacions i una altra és

que l’adjudicació es faci malament. 

Per altra banda he de dir que compartim els arguments que

han donat tant Esquerra Unida com el Grup del PSM, que allò

que s’ha de ressaltar, allò que nosaltres entenem que s’ha fet

amb aquesta adjudicació de les televisions digitals, és

efectivament aquesta concentració que hi hagut de mitjans en

mans de poques empreses. Crida l’atenció que, dels 28 canals

adjudicats, n’hi hagi 24 que queden en mans de tres empreses.

I per últim, com ja he repetit en moltes ocasions, que no hi hagi

cap televisió en mans dels municipis.

I finalment, pel que fa referència al que ha manifestat el

portaveu del Grup Popular, bé, efectivament no podem

compartir -i no hi entraré- temes de legalitat, que nosaltres

defensam que hi ha presumptes irregularitats que evidentment

els tribunals jutjaran en el seu dia; defensam que s’ha fet

l’adjudicació amb un clar frau de llei al no respectar aquesta

reserva legal que hi havia en els municipis. 

I no facin demagògia barata quan diuen que des del nostre

grup causaríem un greu perjudici al sector audiovisual perquè

nosaltres el que volem és que no hi hagi televisió digital local,

o que no s’adjudiqui. No, no, nosaltres el que demanam és que

es faci bé, i quan vostès treuen pit i diuen que han estat els

primers que han fet aquesta adjudicació i que alguna altra

comunitat autònoma demanava més temps o demanava

modificacions legals, no és alguna altra comunitat autònoma,

són les restants 16 comunitats autònomes que s’han acollit a

aquesta ampliació de termini. I quan el portaveu del Grup

Popular posa com exemple el cas de la comunitat de Madrid,

miri, no l’han informat bé; la comunitat de Madrid portava el

mateix ritme que la comunitat autònoma de les Illes Balears

fins que va saber l’any passat que s’ampliaria el termini, i per

això a dia d’avui encara no ho ha adjudicat.

I també crida l’atenció que el mateix govern de les Illes

hagués fet menció o hagués demanat un informe tècnic extern

per fer aquestes adjudicacions, i l’argument que va utilitzar el

Govern de les Illes va ser que es demanava un informe tècnic

extern donada la complexitat tècnica en aquest procés. Idò bé,

per al Govern el procés des del punt de vista tècnic era molt

complex, i en canvi als ajuntaments els donava pocs dies

perquè poguessin presentar la documentació i perquè poguessin

corregir errors o deficiències. 

Miri, jo vigilaré el Govern central, o no sé què m’ha dit

vostè, amb la seva obsessió, seva i del seu grup, pel Govern de

Zapatero, i de Canal Plus, i no sé què...; miri, la meva obligació

com a parlamentària en aquesta institució és fer oposició al

Govern d’aquesta comunitat autònoma, i jo demanaré

explicacions des d’aquella institució o la institució adequada en

aquest moment, que per això em trob en el Parlament de les

Illes Balears. 

I miri, no diguin de forma tan contundent que s’ha respectat

els principis d’igualtat, de mèrit, de capacitat i de pluralitat,

perquè just quan el portaveu del Partit Popular deia això em

recordaven que només fa unes setmanes, o uns mesos, millor
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dit, em va dir exactament el mateix en un altre tema, la

convocatòria del borsí d’interins, em va dir exactament

aquestes mateixes paraules un conseller d’aquest govern de les

Illes, i a les poques setmanes van tenir una sentència que deia

tot el contrari i que era inconstitucional el borsí -que llavors ja

en una altra proposta se’n parlarà-; amb aquestes mateixes

paraules que m’ha dit avui el portaveu del Grup Popular,

després els tribunals les van desmentir.

En definitiva, crec que es perd una oportunitat amb aquest

model audiovisual que el Govern ha optat que sigui

absolutament partidista, de pensament únic, diria jo, que si

continuen per aquest camí no només la posada en marxa de la

televisió autonòmica d’IB3, que ja se li diu PP3, no només

canviaran aquesta denominació sinó que acabaran també

canviant la denominació de les televisions locals digitals, que

acabaran essent també PP locals digitals. Gràcies.

(Remor de veus, alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats...

(Més remor de veus)

...passam a votació, si els sembla correcte.

26 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Per tant queda

rebutjada aquesta moció.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 7034/04, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a creació del Consell de

Dones de les Illes Balears.

Passam al quart punt de l’ordre del dia, que correspon al

debat i a la votació de les proposicions no de llei, i en primer

lloc debatrem la proposició no de llei RGE número...

(Continua la remor de veus)

Moltes gràcies. ...7034/04, presentada pel Grup

Parlamentari Socialista, relativa a creació del Consell de Dones

de les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

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

permetin-me que comenci aquesta intervenció citant la

catedràtica d’ètica Victòria Camps, que segurament molts de

vostès coneixen, que, parlant de democràcia diu: “La

democràcia hauria de resoldre d’alguna forma el problema de

veure’s monopolitzada pels polítics professionals i els partits.

Perquè la ciutadania hi participi -en aquesta democràcia- és

precís comptar amb ella de dues maneres: és necessari

consultar-la, demanar-li consell i opinió i discutir amb tots

aquells que tenen alguna cosa a dir sobre les qüestions que es

plantegin”. I és per això, senyores diputades i senyors diputats,

que el Grup Socialista du avui en aquest parlament una

proposició que obrirà canals de participació si els membres

d’aquest parlament així ho aproven.

La constitució del Consell de Dones de les Illes Balears serà

una eina de participació, com també d’assessorament, per a

totes aquelles qüestions que puguin afectar les polítiques de

dones, un referent per a totes les administracions d’aquestes

illes, tant autonòmiques com locals, tal com ja han fet la

majoria de les comunitats autònomes de la resta de l’Estat, que

han constituït consells de la dona, a més de tenir també un

institut de la dona. Podríem parlar d’Astúries, Madrid, Castella

i moltes altres. 

Aquí a Balears, a les nostres illes, l’any 2000 les dones de

Balears varen fer una gran passa: varen aconseguir, després

d’anys d’iniciatives en aquest mateix parlament, la creació de

l’Institut Balear de la Dona. En aquesta creació varen ser

fonamentals les associacions de dones, entre les que cal fer

menció del Lobby de Dones, que encara que no en solitari sí va

ser capdavanter en aquesta reivindicació. Les diferents

associacions, cada una en el seu camp, han tengut un paper

essencial en la sensibilització, la defensa, la mobilització per

posar en primer pla de l’opinió pública els temes que afecten la

meitat de la població, les dones.

L’Institut de la Dona ha estat una eina molt important per

tal d’implementar polítiques d’igualtat, com plantegen els

diferents plans d’igualtat, però tots vostès convendran amb mi

que dissenyar polítiques és molt important, és necessari, però

també hauran d’admetre que perquè aquestes polítiques tenguin

efectivitat han de ser compartides pels colAlectius als quals van

dirigides; si no és així la veritat és que solen donar poc resultat.

Per això és convenient que per a l’elaboració de polítiques

dirigides a les dones, tant per part de les administracions

autonòmiques com les administracions locals, es compti amb

una assessorament, que podria ser aquest consell que nosaltres

plantejam, integrat per les diferents associacions que han

demostrat el seu criteri en relació amb les mesures que s’han

d’adoptar i com s’han d’implementar, tenint en compte que han

de ser mesures transversals i que, per tant, afecten o poden

afectar diferents conselleries o també a diferents

administracions. Podria recordar aquí el paper fonamental que

han jugat i juguen les organitzacions feministes europees en

l’elaboració i el seguiment de directives comunitàries tendents

a aconseguir la igualtat real entre homes i dones, especialment

pel que fa al fons social europeu. 

El Consell de Dones que proposam hauria de ser

l’interlocutor amb l’Administració de la comunitat autònoma en

representació de les dones, de les associacions, en definitiva, de

les nostres illes. Les seves funcions serien, entre d’altres,

promoure mesures i formular suggeriments a les diferents

administracions; fer estudis i emetre informes tant per iniciativa

pròpia com a demanda de l’Administració, tenint en compte

sempre la perspectiva de gènere; hauria de ser escoltat abans de

l’aprovació de línies d’actuació generals i prioritàries de la

política pressupostària; ha de fomentar la comunicació i

l’intercanvi entre les associacions de dones; elevaria també

propostes tant a l’Institut de la Dona com a la resta de poders

públics, derivades tant d’associacions com de persones

individuals; i evidentment també qualsevol altra que es

consideri necessària per dur a terme les polítiques relacionades

amb les dones.
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Tal com he expressat al començament de la meva

intervenció amb paraules de Victòria Camps, creim que és

necessari per a la bona salut democràtica enfortir i reconèixer

el teixit associatiu de la nostra comunitat, ja que unes

associacions civils fortes cohesionen la societat fent-la més

justa i democràtica. Són dinamitzadores de la consciència

social i elements de diàleg amb els poders públics. Però perquè

això sigui així és necessari que aquestes administracions obrin

portes, fomentin la participació, escoltin les propostes; en

definitiva, han de crear òrgans de participació, com seria el

Consell de Dones de les Illes Balears, que avui el Grup

Socialista presenta en aquesta cambra.

És per això, senyores i senyors diputats, perquè nosaltres

creim en la ciutadania, perquè creim en la participació, és pel

que presentam aquesta proposició i demanam el vot favorable

de tots els grups d’aquesta cambra. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la

direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. El Grup Parlamentari

Popular ha presentat una esmena de modificació, RGE núm.

3530/05. Per defensar aquesta esmena té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Carme Feliu Álvarez de Sotomayor.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, l’Institut

Balear de la Dona va ser creat per la Llei 5/2000, el 20 d’abril,

i és l’organisme autònom que té com a finalitats bàsiques

elaborar i executar les mesures necessàries per fer efectius els

principis d’igualtat entre l’home i la dona, impulsar i promoure

la participació de la dona en tots els àmbits, i eliminar

qualsevol forma de discriminació de la dona de les nostres illes.

En data de 3 d’agost del 2001 s’aprovà el decret pel qual es

regulen l’organització i el funcionament de l’Institut Balear de

la Dona. Recull aquest decret en el seu article 8 les funcions del

consell rector del l’Institut Balear de la Dona, que actua en ple

i en comissió permanent com a màxim òrgan de direcció de

l’Institut, i que està integrat per, com a presidència, la titular de

la Conselleria de Presidència i Esports; vicepresidència, la

titular de la Direcció de l’Institut Balear de la dona; i com a

vocals un representant de cada consell insular, una persona amb

categoria mínima de director general designada per les

conselleries competents en matèria d’educació i cultura, treball

i formació, sanitat i consum, tres representants dels ajuntaments

de les Illes nomenats per la FELIB, un representant de cada

grup parlamentari, i quatre persones designades per les

associacions de dones que treballen en qualsevol entorn de les

Illes -quatre persones designades per les associacions de dones-

; i actua dins aquesta junta rectora com a secretària una tècnica

adscrita a l’Institut.

Això és el que nosaltres tenim aquí. Què tenim a les altres

autonomies? Conselleria per a la Igualtat a Andalusia,

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, existeix el

Instituto Andaluz de la Mujer com a organisme autònom de

caràcter administratiu dependent de la Conselleria de

Presidència. A Aragó, l’Institut Aragonès de la Mujer. A

Astúries, el Instituto Asturiano de la Mujer. A Canàries, el

Instituto Canario de la Mujer. A Cantàbria, la Direcció General

de la Mujer. Instituto de la Mujer a Castella-La Manxa.

Direcció General de la Mujer a Castella-Lleó. Institut Català de

la Dona. Institut Basc de la Dona. I bé, a Extremadura, Galícia,

la Rioja, Madrid, Múrcia, i demés.

Què ens diferencia a nosaltres, a la nostra comunitat

autònoma, de totes aquestes autonomies?, de totes, de totes les

de l’Estat espanyol? El consell rector, el consell rector i la seva

representació és el que ens diferencia ben clarament de totes

aquestes autonomies. Totes aquestes autonomies en els seus

consells rectors -a algunes són instituts autònoms, a altres són

dependents, a altres són direccions generals directament- totes

en els seus consells rectors, totes, no n’hi ha cap ni una que no

tengui el seu consell rector format per polítics: pel president de

l’autonomia, pel director general, per la conselleria en concret,

etc. No n’hi ha cap que compti amb la representació amb la

qual compta la nostra comunitat autònoma afortunadament. Per

tant podem afirmar que l’Institut Balear de la Dona és l’únic

organisme d’igualtat de tot l’Estat en el qual en el seu màxim

òrgan de direcció hi són representats tots els grups polítics, els

municipis, els consells insulars i les associacions de dones.

Vull tornar insistir i recordar que a la resta d’organismes

d’igualtat a altres comunitats autònomes el màxim òrgan de

direcció està format per membres del govern de cada

autonomia, i aquí i són totes i tot.

Per altra banda s’ha de dir que a altres autonomies

existeixen -és vera, vostè ho ha dit- existeixen, a part de

l’institut o de la direcció general, o de l’organisme que sigui,

existeix el Consell de la Dona, amb diferents figures jurídiques

de funcionament i de finançament, però tots ells són òrgans

consultius i òrgans de participació en matèria d’igualtat

d’oportunitats entre homes i dones. Ben al contrari, a la nostra

comunitat autònoma les associacions de dones tenen veu i vot

dins el consell rector de l’Institut Balear de la Dona, veu i vot,

i a més qualsevol decisió que es prengui en aquest consell

rector té caràcter vinculant, tant vinculant que pot canviar els

pressuposts de l’Institut que doni el Govern, tant vinculant com

això, és a dir, no hi ha cap institució, cap organisme en tot el

nostre estat espanyol que contempli o que doni la força que

s’està donant en aquesta autonomia a les dones, a les

associacions de dones, a través del consell rector. Crec que

realment nosaltres hem de considerar aquest consell rector com

a òrgan d’interlocució vàlid davant totes les decisions

polítiques que afecten la vida de les dones.

Tal vegada, i per aquí va la nostra postura amb l’esmena

que hem presentat, el que sí que tal vegada seria adequat és

reglamentar de qualque manera la participació d’aquestes

associacions de dones dins el mateix consell rector,

desenvolupar el funcionament i l’organització d’aquesta

representació dins el consell rector, regular els nomenaments i

cessaments, formalitzar el traspàs d’informació a la resta

d’associacions, l’alternança que hi pot haver entre les mateixes

associacions de la representativitat que tenen dins el consell

rector i altres temes. Això jo crec que sí, o des del Grup
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Parlamentari Popular consideram que sí que és cert, que tal

vegada es podria regular, i per aquí va la nostra esmena, perquè

tot el que vostè ha dit, Sra. Rado, tot el que vostè ha dit s’està

complint des de l’Institut, afortunadament, s’està reflectint des

del consell rector amb una excepció: amb molta més força que

a qualsevol altre consell de la dona amb una caràcter

absolutament consultiu, perquè aquí, ho torn repetir, amb veu

i vot.

Creim senyores i senyors diputats que tot això està molt bé,

però pensam que no s’han de duplicar les despeses, els

organismes, les funcions, no hem de generar més burocràcia.

Realment si poguéssim regular aquesta participació de les

associacions de les dones dins el propi consell rector, realment

per una banda reforçaríem el paper de les associacions de

dones dins el propi Institut de la Dona i per altra banda

evitaríem crear més burocràcia administrativa que crec que

sempre és d’agrair. A la vegada que també nosaltres

consideram que a través d’aquest consell rector, el vot que

tenen totes aquestes associacions, els seus representants, no el

tendrien en un hipotètic Consell de la Dona. I vostè Sra. Rado

ho sap perquè vostè és membre d’aquest consell rector de

l’Institut Balear de la Dona i sap i ha de reconèixer la força que

té aquest consell, sap com funciona aquest consell i sap com

s’escolta els representants que estan en aquest consell.

Realment tot allò que vostès demanen, tot allò que vostès

justifiquen per a la creació d’aquest Consell de la Dona ja el

tenim, torn insistir, ja el tenim afortunadament amb la

representació al consell rector de l’Institut Balear de la Dona.

Jo li demanaria Sr. Rado, al seu grup, que recapaciti sobre la

nostra proposta i que sense cap dubte hi sortirem guanyant tots

perquè reforçarem el paper de les dones, de les associacions de

dones dins el propi consell rector de l’institut, a la vegada que

estalviarem molts de papers, molta burocràcia i que sens dubte

ens sobrepassa a tots moltes vegades.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Tenen la paraula els grups

que no hagin presentant esmenes. I en primer lloc té la paraula

en nom del Grup Parlamentari Mixt l’Hble. Diputada Sra.

Maria Dolça Mulet.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies, Sr. President. Des del meu Grup d’Unió

Mallorquina, nosaltres creim que tenint l’Institut Balear de la

Dona, allà on hi ha aquest consell rector, allà on realment té

una participació la dona, hauríem d’acceptar l’esmena que

realment el Partit Popular està presentant com a Govern, més

que res perquè una vegada que ho puguem reglamentar

millorarem tots i treurem benefici d’allò que és la participació

de la dona dins la comunitat. Crec que és important no duplicar

allò que són les tasques de la comunitat. Per tant, nosaltres li

votarem a favor de l’esmena i consider que tots els grups ens

(...) en benefici de la dona.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mulet. Per part del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula la Sra. Margalida

Rosselló.

 LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

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

des del nostre grup donarem suport a la proposició no de llei

presentada pel Partit Socialista sobre la presentació en el

termini de 6 mesos del projecte de llei de creació del Consell

de Dones de les Illes Balears. Creim molt necessari que la

comunitat autònoma compti amb òrgans de participació, com

hi ha en moltes altres comunitats autònomes de l’Estat.

Comptar amb un Consell de Dones amb caràcter consultiu i

d’assessorament suposa per a nosaltres una eina de participació

real de les associacions de dones, de representants de partits

polítics i sindicats.

S’ha de respondre d’una manera clara i contundent a allò

que és la realitat social de les dones de les Illes Balears i en els

reptes plantejats que tenim per al nostre futur. El Consell de

Dones de les Illes Balears permetria, en el nostre entendre i tal

com ja ha dit la portaveu del Grup Socialista, donar cabuda a

la màxima representació de la diversitat del moviment

associatiu de dones de les Illes Balears i promoure la

participació i l’associacionisme de les dones i potenciar el

treball en xarxa. Un consell per ser consultat en relació als

objectius dels plans d’actuació del Govern de les Illes Balears

en matèria de política de dones i valorar el grau

d’implementació i participar també en l’evolució de tots

aquests plans d’actuació que vol dur a terme el Govern de les

Illes Balears. Entenem que és una eina fonamental per fer

propostes i també per fer recomanacions. Per això volem dir,

així ho volem fer arribar al Grup Socialista, que consideram

molt convenient aquesta proposició no de llei que la creació

d’aquests espais de participació sempre resulten positius per

dur endavant actuacions, allà on pareix ser que tots els grups

parlamentaris hi estan d’acord, i hem de millorar la situació, o

la igualtat entre homes i dones.

A més, voldríem afegir que evidentment no donarem suport

a l’esmena del Partit Popular i a més, m’agradaria fer referència

a per què encara veim més necessari fer aquest Consell de les

Dones de les Illes Balears. La realitat d’aquestes illes envers la

situació de la dona és clara i no és el moment ara per entrar-hi

en profunditat, però sí que requereix clarament de la

participació de tots, sense exclusió de ningú, de tots i sobretot

les pròpies dones que moltes vegades, és evident, són les que

tenen més a dir. Només a tall d’exemple, Balears és la segona

comunitat autònoma amb major percentatge de denúncies

presentades per violència domèstica i així, com saben molt bé

vostès, la taxa de Balears és d’1,58 denúncies per a cada 100

habitats. En un altre ordre de qüestions, Balears encapçala el

llistat de comunitats autònomes en taxa d’avortaments. I ens

trobam en 6 punts per sobre de la mitjana estatal, sobretot pel

que fa a embarassos en adolescents. Això demostra una situació

preocupant i de fracàs de tot el referit a l’educació sexual, la

qual és molt escassa en aquesta comunitat. Això ho he posat a
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tall d’exemple, per tant, la situació de les dones a les Illes

Balears requereix d’actuacions i sobretot, de participació clara

de tots i totes per intentar cercar com a mínim actuacions que

millorin aquesta realitat. També he de dir que els òrgans de

participació, com podria ser el Consell de les Dones, podria

suposar una eina eficaç en aquest sentit. 

Per altra banda la realitat institucional, a la qual fins i tot hi

ha fet referència la representant del Partit Popular, respecte les

actuacions i mesures per fer front a aquesta realitat i com ja he

dit, només he posat dos exemples, així com també les mesures

de participació les consideram del tot insuficients. Precisament

per una llei aprovada l’11 d’abril del 2000 se va crear l’Institut

Balear de la Dona, vull dir que va ser aprovada per unanimitat

i per dur a terme a través d’aquesta eina, a través de l’Institut

Balear de la Dona, dur a terme polítiques afavoridores de la

igualtat. L’institut és una eina molt important i nosaltres

precisament creim que va ser molt encertat el fet de la seva

creació i així també ho ha dit la representant del Partit Popular.

Però no té perquè ser una eina exclusiva, no té perquè ser

exclusiu com a òrgan de participació. A més, dir-los també, per

si no ho recorden els parlamentaris i parlamentàries d’aquesta

cambra, que al llarg d’aquesta legislatura ha anat perdent

competències aquest Institut Balear de la Dona i no ha suposat

un òrgan de participació real i continuat de les dones a la nostra

comunitat autònoma. El consell rector de l’Institut Balear de la

Dona no s’ha reunit des del setembre del 2004 i a més, cada

vegada que hi ha hagut reunions, a les quals jo hi he participat,

la veritat és que la participació suposada de les dones ha estat

realment en un àmbit molt estricte i d’alguna manera no ha

possibilitat el que sí possibilitaria aquest òrgan de participació

del consell al qual se refereix aquesta proposició no de llei i

que seria el Consell de la Dona.

Per altra part, el Govern de les Illes Balears ha traspassat

una part important de les seves competències a la fundació

privada Fundació Balear contra la Violència de Gènere, la qual

desconeixem quines actuacions ha duit a terme i a més, allà on

se redueix la participació i la representativitat de les entitats de

dones necessari, en el nostre entendre, per fer polítiques o per

fer propostes sobre les dones, envers un tema tan important

com és l’eradicació de la violència de gènere. Segons els

estatuts d’aquesta fundació i tota la tasca que se duria a terme

envers això, serà fet per un patronat exclusivament institucional

i de Govern, sense participació de les entitats de dones, de

sindicats, o de partits polítics.

Per tant, per totes aquestes raons i que només posam com

a tall d’exemple, tot i que el funcionament dels òrgans

institucionals creats per llei, com l’Institut Balear de la Dona,

fos com caldria, entenem que un Consell de Dones l’únic que

fa és millorar la participació de les dones envers les polítiques

que se fan a un àmbit tan important i a una societat com la

nostra allà on realment la realitat que hi ha envers la situació de

les dones a nivell laboral, a nivell de salut, a nivell educatiu i

a molts d’altres, requereix una atenció no només especial, sinó

de molta de feina, com torn dir, de tots i de totes sense

exclusivitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula la Sra.

Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sr. President, senyores i senyors diputats. És ben evident

que les dones som un colAlectiu heterogeni des de tots els punts

de vista, però dins aquesta heterogeneïtat sí que hi ha tot un

seguit de factors que com a colAlectiu ens afecten directament

i d’una manera diferenciada del colAlectiu d’homes. Hi ha

factors demogràfics, de salut, de responsabilitat en la tasca

reproductiva, d’especial situació de vulnerabilitat davant la

violència, de situació de desigualtat real contra la pretesa

igualtat legal. Tots aquests factors fan que una realitat tan

diversa com les seves integrants expliquin la necessitat de dur

a terme polítiques i actuacions dirigides exclusivament a les

dones.

Des del PSM saludam la iniciativa del Grup Socialista i li

donarem suport. Pensam que la creació del Consell de Dones

pot suposar la incorporació de la mirada de gènere a les

polítiques i a les actuacions del Govern, o de qualsevol altra

institució que s’hi vulgui relacions o en la que s’estableixin

relacions. L’existència d’un Consell de Dones que agrupi totes

les associacions de dones afavorirà, sense cap dubte, les

actuacions dirigides a aconseguir la igualtat de drets i la no

discriminació entre homes i dones i la participació equitativa de

la dona en la vida social, cultural, econòmica i política. És cert

que la creació a l’any 2000 de l’Institut Balear de al Dona

suposà un gran avanç en aquest camp, però ara ja no és

suficient. És cert que dins l’Institut Balear de la Dona hi ha 4

persones que representen associacions de dones, però només

són 4 persones que representen 4 associacions. Per tant, això no

és suficient.

Des del PSM estam convençuts de què un Consell de Dones

pot servir, ha de servir, per des de fora de l’Institut de la Dona

donar-li un assessorament independent a l’institut com a

impulsor de polítiques de gènere. Un Consell de Dones allà on

hi estiguin representades totes les associacions de dones ha de

ser un òrgan participatiu i consultiu, no que formi part de

l’Institut de la Dona. Consultiu per a l’Institut de la Dona, per

al Govern i per a totes aquelles institucions que treballin en

qüestions vinculades a polítiques de dones des de tots els

àmbits. El Consell ha de servir per potenciar la participació de

les dones en les decisions que les afecten i ha de servir també

per fomentar l’associacionisme, amb l’objectiu de dur a terme

una política per a les dones des d’una perspectiva integral. Tot

i els avanços dels darrers anys en la igualtat real, encara hi ha

molt de camí a fer per aconseguir la igualtat real. Són

nombroses les dades que ens demostren que actualment la

presència de la dona en diferents àmbits de la societat dista

molt de la igualtat legal assolida. La creació d’un Consell de

Dones pot suposar fer aquest camí més fàcil. Per poder

promoure polítiques actives de suport a la dona és necessari

l’existència d’una relació estable i d’una colAlaboració

permanent entre les distintes associacions i entitats. Per canviar

la situació real no són suficients els canvis legals, també són

necessaris els canvis de valor dins la societat i la participació

és un valor molt important.
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Un Consell de Dones plural, pluralista i independent que

informi, estudiï i proposi actuacions en base als problemes reals

existents i amb perspectives de futur, pot ser un instrument

fonamental per arribar a la igualtat real entre l’home i la dona.

Aquest instrument ha de servir d’unió entre associacions de

dones, amb l’administració i amb altres institucions, no s’ha de

fusionar dins l’administració. Si volem aconseguir avanços

socials en qualsevol sentit és necessari donar un impuls a la

participació ciutadana, que no significa crear necessàriament

crear més burocràcia. Per promoure l’associacionisme de les

dones i el treball en xarxa. Un exemple de la participació són

els pares dins els consells escolars, els pares, les associacions

de pares i de mares tenen representació dins un consell escolar,

però això no implica que no hi pugui haver associacions de

pares, al contrari, tot i que tenen representació dins el consell

escolar, formen un gran colAlectiu que assessora els centres i

fins i tot a l’administració. Per tant, creim que no hem de tenir

por a crear més òrgans de participació. La creació d’un consell

independent que integri la diversitat del moviment associatiu de

dones suposarà una passa important en el massa sovint difícil

camí de reconeixement del paper social i de la qualitat de vida

de les dones. 

Nosaltres demanaríem al Partit Popular que se repensi la

seva postura, que retiri la seva esmena i que ajudi a fer possible

que tots els colAlectius de dones existents puguin formar part

d’aquest consell i serà, sense cap dubte, en benefici de totes les

dones i de tots els homes d’aquesta comunitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Sra. Radó, té la paraula.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Senyores i senyors diputats. En primer lloc agrair el suport

del Grup PSM-Entesa Nacionalista i també del Grup

d’Esquerra Unida-Els Verds pel suport que han donat a aquesta

proposició que presentam. Quant al Grup Popular, dir-li Sra.

Diputada que si la seva intenció era deixar-me una mica

astorada, dir-li que ho ha aconseguit en escreix perquè en

primer lloc crec que no ha entès la nostra proposició, perquè si

l’hagués entesa no me parlaria del consell rector de l’institut.

Vostè ha volgut mesclar el consell rector de l’institut amb altres

instituts, amb altres comunitats, quan el consell rector de

l’institut no té res a veure amb el Consell de la Dona i que

existeix a la majoria de comunitats autònomes d’aquest Estat.

Vostè ens ha parlat de la creació d’instituts a Astúries i tal,

no, no, jo li parl de creació de consells de dones, del Consejo

Asturiano de la Mujer, aquest governat per socialistes, però li

parl també del Consejo de la Mujer de la Comunidad de

Madrid, governada pel Partit Popular, organismes independents

i constituïts per llei i amb un pressupost propi. Això és un

consell de dones, no un consell rector que entre altres coses ja

li ho han dit, s’ha reunit..., és a dir, des del setembre del 2004

no s’ha reunit. Per tant, crec que poc podrà assessora amb unes

reunions cada mig any. Per tant, Sra. Consellera no parlam del

mateix. Jo li parl de taronges i vostè me parla de llimones, sí

són cítrics tots dos, però no tenen res a veure.

Per altra banda també dir-li que m’ha deixat una mica

preocupada per la seva preocupació, valgui la redundància, pel

tema de la burocràcia. Jo crec que la burocràcia si ha de servir

per a més participació, per a més representació de la societat

civil, benvinguda sigui aquesta burocràcia. I per altra banda si

està tan preocupada perquè diu que això crea més burocràcia,

jo me deman si és que pensen eliminar els diferents consells

que en aquests moments funcionen en aquesta comunitat. El

Consell de Joventut, el Consell de Cooperació, el Consell de

Gent Gran, no sé què pensen fer, per ventura també els pensen

eliminar per evitar burocràcia. En fi, Sra. Feliu, com li deia

abans, la nostra proposta va en el sentit de donar participació

a través del Consell de Dones i davant de totes les institucions,

no només davant l’institut, a totes les associacions de dones.

Això per una banda. Ja he dit que moltes altres comunitats

tenen un institut i evidentment tenen un consell de dones també.

I per altra banda, per això li deia que m’ha deixat estorada

entre altres coses, perquè el tercer Pla d’igualtat que se suposa

que està en vigor, a una de les seves propostes, en castellà i en

català perquè és bilingüe, proposa la creació d’un Consell de

Dones, lligat a l’institut, però creació d’un Consell de Dones.

Per tant, no ho entenc. Jo també li demanaria, com ja li ha

demanat algun altre parlamentari, que s’ho repensin, que

retiressin aquesta esmena i que poguéssim votar un Consell de

Dones al servei de totes les dones d’aquesta comunitat. Crec

que seria una data històrica i important, com ho va ser la

creació de l’institut.

Jo, vist allò que diu el pla, no vull dir que diguin mentides,

però sí que he de concloure que allò que hi ha en aquest pla és

paper banyat. Per tant, demanar-los que és allò que sí

compliran i que és allò que no compliran, perquè sincerament

no ho entenem. Crec que efectivament avui no és un dia feliç,

més aviat crec que és un dia trist per a les dones de la

comunitat. Crec que vostès practiquen allò que se’n deia

despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo.

O sigui que vostès, tots per a les dones, però sense les dones.

No volen participació, no volen consens. En definitiva, no

volen tenir en compte la meitat de la població d’aquestes illes...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

...però també i ja per acabar Sra. Feliu i senyores i senyors

diputats del Partit Popular, anunciar-los que tal com va passar

amb l’Institut de la Dona, més prest que tard, jo els garantesc

que aquesta comunitat, les dones d’aquesta comunitat,

comptaran amb un Consell de Dones, els pesi com els pesi a

vostès. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rado.
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Senyores i senyors diputats, passam a votació.

26 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció.

Per tant, queda rebutjada aquesta proposició no de llei.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 7035/04, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a borses d'interins

publicades al BOIB el dia 21 d'octubre del 2004.

Finalment debatrem la proposició no de llei RGE núm.

7035/04 presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa

a borses d’interins publicades al BOIB dia 21 d’octubre del

2004. Per defensar la proposició no de llei té la paraula la Sra.

Carme Garcia.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

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

tractarem, una vegada més en aquest Parlament, diferents

irregularitats en la contractació de personal de la comunitat

autònoma que han dut a aquest grup parlamentari a presentar

aquesta proposició no de llei que en resum i de forma molt fàcil

diu que s’anulAlin dues convocatòries que ha fet el Govern de

les Illes Balears per cobrir de forma interina diferents llocs de

feina de la pròpia comunitat autònoma. Per arribar a la

motivació d’aquesta proposició no de llei hauríem de fer una

relació dels fets que s’han produït en aquest cas i que és el que

faré a continuació.

En primer lloc es produeix una publicació de la resolució

del conseller d’Interior convocant dues borses d’interins per al

cos de gestió i per al cos superior de la comunitat autònoma.

Aquesta convocatòria és motiu de recurs contenciós-

administratiu per Comissions Obreres, aquesta convocatòria, el

motiu que expressa el propi sindicat és que no compleix el

termini mínim vigent, requerit legalment per a la presentació de

documentació. Un sol lloc de presentació per registrar les

peticions, les instàncies, un sol lloc en un sol dia. No es preveu

termini de rectificació d’error d’aquestes instàncies o peticions.

I no disposa ni de terminis, ni de motius de recurs de la pròpia

resolució. Per tant, ja dic, això és motiu perquè Comissions

Obreres ho digui als tribunals el 26 d’octubre del 2004.

A continuació el Grup Socialista, coneixedor d’aquesta

situació, presenta en aquesta cambra aquesta proposició no de

llei que demana que s’anulAlin les dues convocatòries en aquest

moment. És a dir, després de què ja s’ha presentat als tribunals

un recurs de Comissions Obreres definint quines són les

qüestions que no estan adequades a llei d’aquesta convocatòria.

A continuació el 10 de novembre, s’acorda per part del tribunal

desestimar la inadmissibilitat alAlegada per l’administració de

la comunitat autònoma. Naturalment el Govern de la comunitat

autònoma li diu al tribunal que aquesta demanda que ha posat

Comissions Obreres no és admissible. Però el tribunal li diu

que afecta drets fonamentals i per tant, aquesta demanda

segueix endavant. Diu textualment: “estamos ante una supuesta

vulneración de un derecho fundamental como es el acceso en

igualdad de condiciones a las funciones y cargos públicos”. És

a dir, el tribunal recorda al Govern que estam tractant de drets

fonamentals i que per tant, accepta la demanda i la tramita. 

A 31 de novembre i preguntat en aquesta cambra mitjançant

pregunta oral del Grup Socialista al Sr. Conseller i ja vist el que

diu el tribunal, que la demanda pot, en aquells moments,

vulnerar drets fonamentals, el conseller d’Interior contesta amb

la vehemència que ens té acostumats i sempre tirant la pedra als

altres que ell no té res a fer i “que cuando se pronuncie,

cuando entre en el fondo de la cuestión veremos si me dan la

razón o me la quitan”. I efectivament el tribunal, més tard o

més d’hora, le ha quitado la razón i li he dit que no tenia raó,

que el Govern no tenia raó. La sentència es produeix el 14 de

març del 2005 i dóna la raó al demandant, és a dir a Comissions

Obreres. Mentre tant s’han produït tots aquests fets, mentre

s’han produït els fets dels tribunals, el Govern de les illes ha

anat fent passes, ha publicat una nova borsa d’interins, ha

rectificat errors dues vegades, tot relatiu a la mateixa borsa

d’interins que publicava el 20 d’octubre en el butlletí oficial de

la comunitat autònoma. 

Dir que el Govern ha seguit fent coses. En algunes

d’aquestes noves publicacions el Govern fa menció expressa en

la introducció del decret, una cosa inèdita, que ha pactat amb

els sindicats aquesta convocatòria i que ha arribat a un consens

que expressa en el seu propi decret i que publica en el BOIB,

cosa que és bastant inèdita. No amb els comitès..., no, no amb

els sindicats. A aquestes alçades el Govern està en aquests

moments adjudicant places definitives, és a dir, amb propietat,

relatives a aquestes mateixes places que es convocaven per al

borsí d’interins; és a dir que tenim dues convocatòries amb

vigència, funcionant en paralAlel i relatives a les mateixes places

del Cos de Gestió i Superior del Govern balear.

El Govern, idò, en tot aquest procediment ha conculcat,

amb tot aquest procés, vàries normes fonamentals i ha dut als

ciutadans de les illes a una situació en la qual per cobrir, per

participar en la cobertura de places públiques de forma interina,

eventual o fixa, està en una permanent inseguretat jurídica i

sobretot també en un desconcert que només és superable per

persones molt expertes en fer oposició a la funció pública o que

estiguin molt iniciades en el procediment, perquè cregui’m que

per seguir aquesta convocatòria pels butlletins oficials de la

comunitat autònoma és una tasca certament difícil.

I aquesta forma de fer política no és una actuació aïllada

sinó que forma part de la gestió, en pla, si me permeten

l’expressió, “cortijo”, que es repeteix a les actuacions del

Govern, de la pròpia administració i fins i tot amb entitats de

nova creació, com són IB3, la qual fa poc tornaven a mencionar

amb convocatòries d’un dia, de dos, de tres; amb convocatòries

on només hi ha un lloc on presentar els papers i amb

convocatòries, com dic, que només certament gent molt

avançada, gent molt coneixedora de la situació o que tenen

informacions privilegiades poden accedir a la mateixa.

Senyors i senyores del Grup Popular, el que els diuen els

tribunals és que el termini mínim legal és de quinze dies, que

aquest, si es demostra la urgència, que en aquest cas diuen els

tribunals que el Govern no l’ha demostrada la urgència, es pot

reduir a la meitat, però la meitat de quinze no és un dia, de cap

manera, la meitat de quinze són set; però insisteixo que el

Tribunal diu que el Govern tampoc no ha demostrat la urgència

de la convocatòria d’aquests borsins, entre d’altres coses
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perquè des que s’acaba la borsa d’interins fins que es produeix

la convocatòria han passat cinc, set o vuit mesos.

El Tribunal, senyors diputats, els diu que han acceptar

qualsevol forma de registre, no la que vostès determinin a la

publicació que es fa a la premsa, és a dir que tots els registres

acceptats per la legislació, sobretot per la Llei de procediment

administratiu, i que no estan recollits a la convocatòria que es

va dur a terme en el seu dia. Només es poden registrar un dia,

com he dit, a un lloc, però després, i segons la versió del propi

Govern, han acceptat les arribats per altres mitjans, és a dir,

mentre es produeix la demanda i les manifestacions que es fan

des del Govern en el Tribunal, doncs, vista l’evidència, el

Govern diu: bé, vam dir que s’havien de presentar a un lloc,

però si ens han arribat d’una altra manera també les hem

acceptat. Fins al punt que el propi Tribunal es pregunta, i cito

textualment: “¿Cómo es posible que se presenten y admitan

solicitudes por mensajería o e-mail cuando la convocatoria no

lo permite?” És a dir, la convocatòria no ho permet, però si

arriben el Govern les accepta igual.

La resposta és que en aquest Govern, i tractant-se del

conseller Rodríguez, tot és possible, un cop, dos o tres o de

forma reiterada. Per tot l’exposat, el Tribunal ho té molt clar,

diu: “No sólo se trata de una vulneración de unas normas que

regulan la forma de convocatorías de las bolsas de interinos

y de la presentación de solicitudes, sino que con esa

vulneración se limita el derecho de acceso a la función pública

y se discrimina. No se puede negar que reducir la presentación

de solicitudes a un sólo lugar, la sede de l’Institut de Mallorca

y a un día mediando solamente entre la publicación en el

BOIB -i el dia que s’havien de presentar les solAlicituds- supone

una restricción para acceder y dada la característica de

insularidad ello supone aún un agravante mayor y una

discriminación respecto de los ciudadanos que no tienen

residencia en Mallorca carente de justificación.” És a dir que

li diu que, a més a més, no pot (...) cap explicació a aquesta

forma d’actuar del Govern.

Senyors diputats, és una qüestió fonamental retornar a la

situació inicial aquest procés i per tant que el Govern, per

decència, que li han dit els tribunals, però fins i tot per retornar

la garantia jurídica a tots els que es vulguin presentar o formar

part de ser funcionaris de la comunitat autònoma, retorni a la

situació inicial aquest procés i per tant anulAli, tal com demana

la proposició no de llei, les dues borses d’interins que es van

convocar en el butlletí oficial de dia 20 de novembre del, de dia

20 d’octubre del 1999. Gràcies, Sr. Diputat.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Fixació de posicions. Pel Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo, la veritat pensava que

aquesta proposició no de llei del Grup Parlamentari Socialista

s’hauria retirat perquè el Govern faria cas de les sentències dels

tribunals i com que els tribunals li diuen, li ordenen exactament

el mateix que la proposició, doncs per tant no faria falta i

s’hauria retirat. Sembla ser que no, que encara el Govern cerca

fórmules per seguir eludint el que li diuen els tribunals, amb

una actitud de “sostenella y no enmendalla”, encara estan en

aquesta mateixa situació; que ve d’antic, perquè que aquesta

convocatòria vulnerava els principis constitucionals ho sabíem,

tots els diputats ho sabien, el Govern ho sabia, el Sr. Conseller

quan la va fer, no és cap sorpresa. Al Parlament se li diu

reiterades vegades i diuen que no pensen modificar-ho.

Es fa un recurs als tribunals, plantegen la inadmissibilitat en

el seu moment, ja dic, en contra de reconèixer una obvietat, que

ho havien fet saltant els principis constitucionals. Hi ha una

suspensió cautelar i no passa res, el Sr. Conseller aquí, en seu

parlamentària, diu: això és una cosa que ho fan de manera

habitual els tribunals quan es demana i no passa res. Ja veurem

el fons de l’assumpte. Bé, ara hi ha una sentència absolutament

demolidora en contra d’aquesta ordre de la conselleria,

absolutament demolidora. Com que la portaveu del Grup

Socialista ja n’ha parlat no val la pena més entrar en aquesta

qüestió de la sentència, però val la pena llegir-se-la en

deteniment perquè cap ni un dels arguments del Govern són

acceptats pel Tribunal, ni la urgència ni cap dels altres.

Per tant, estam davant, claríssimament, d’una resolució del

Govern d’una convocatòria de borses d’interins que no respecta

els drets constitucionals dels ciutadans, així de clar i així de

fort. I no és la primera vegada que a aquesta conselleria li diuen

això els tribunals, recordem el tema del Decret del català,

també declarat inconstitucional. La veritat és que la funció

pública a la nostra comunitat està realment en perill, els

principis elementals de la funció pública estan en perill. Ja dic,

els tribunals han d’anulAlar, per vulneració de drets

constitucionals tant el Decret del català com aquesta

convocatòria de borsins d’interins.

I sincerament, des de la Conselleria d’Interior i de Funció

Pública no es pot dir que es vetlli per la transparència en

general de l’accés a la funció pública, a més d’aquestes

qüestions, vulneració clara constitucional, estan els concursos

fets a mida, com s’ha dit reiteradament aquí; la modificació de

les condicions dels llocs de feina després de fer el concurs de

trasllat, tota una situació d’afavorir l’amiguisme dins el

funcionament de l’administració de la comunitat autònoma des

que torna a governar el PP i de no complir els mínims legals i

no complir els drets constitucionals que és realment

preocupant.

I davant d’aquesta situació, jo crec que no n’hi ha prou a

complir el que diu la proposició no de llei, que és al mateix

temps el que diuen els tribunals, crec que no n’hi ha prou; crec

que, sincerament, a més és necessari que es canviï el

responsable de la funció pública d’aquest govern. És una

decisió que s’hauria d’haver pres fa temps i que, donada la seva

demostració de vulneració de principis constitucionals i no

voler modificar aquestes convocatòries quan reiteradament se

l’adverteix de la seva ilAlegalitat, fa que la persona que està al

front d’aquesta conselleria, pensam nosaltres, que no pugui

seguir ni un dia més i que se l’ha de substituir per una altra que
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respecti els drets constitucionals de tothom que vulgui accedir

a la funció pública.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista té la paraula el Sr. Eduard Riudavets Florit.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

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

Jo crec que abans de res hauríem de convenir que hi ha dos

tipus de proposicions no de llei que venen a aquesta cambra,

unes són fruit de legítimes interpretacions de la realitat i de

legítims interessos d’aplicar un programa de partit o de

controlar la tasca del Govern; però n’hi d’altres, i aquesta és

una d’elles, que es limiten a constatar fets, a enumerar

evidències. Avui, amb aquesta proposició no de llei, no hi ha

lloc a interpretacions polítiques, és simplement l’enunciat d’uns

fets, perquè és una evidència i una evidència ja validada per la

justícia, que les convocatòries del passat dia 21 d’octubre

vulneraven l’article 23.2 de la Constitució. I sobre açò no hi ha

possible debat, es va denunciar en el seu moment i així ho ha

corroborat la justícia; es vulneraven els drets dels ciutadans a

accedir en condicions d’igualtat a la funció pública. I açò, com

he dit, és una evidència, un fet demostrat.

El text d’aquesta proposició no de llei proposa textualment

que la Conselleria d’Interior del Govern de les Illes Balears

anulAli dues convocatòries del borsí d’interins. La realitat és que

el Govern, esper, que les anulAli perquè així ja (...) la justícia.

Però no hi és demés un pronunciament d’aquesta cambra,

perquè les convocatòries poden ser certament anulAlades pels

tribunals, però allò que no s’anulAla són les intencions d’aquest

Govern, en definitiva la responsabilitat política.

Perquè el que aquí avui no hem de destriar no és la bondat

o no de les convocatòries, açò ja ho ha determinat la justícia,

aquí el que hem de destriar són les intencions polítiques d’un

govern que, al nostre parer, amb tota consciència i amb plena

intencionalitat va publicar unes convocatòries que vulneraven

les garanties constitucionals. I no basta invocar la urgència de

cobrir unes places, no basta invocar la necessitat d’omplir

borses d’interins exhaurides, ni la urgència ni la necessitat

donen dret a ningú, a ningú, ni tampoc al Govern, per vulnerar

la llei. Si la urgència o la necessitat donassin carta blanca això,

la veritat, seria la selva; mai no es pot justificar, per qüestions

d’urgència o necessitat, l’arbitrarietat de les administracions

públiques o la indefensió creada als ciutadans.

Tampoc no és la qüestió que s’intentés rectificar

posteriorment, després de la denúncia sindical, aquest fet,

s’intentés rectificar amb una nova convocatòria, ja correcta; i

no és la qüestió, perquè el que ens hauríem de demanar és què

hagués succeït si Comissions Obreres no hagués interposat la

denúncia, què hagués succeït? I la resposta no pot ser més

clara: haguéssim tingut dos borsins d’interins fets a mida. I per

què dic fets a mida? Senyores diputades, senyors diputats, per

una raó ben senzilla: les convocatòries es van publicar el dia 21

d’octubre, ja ens ho ha explicat la Sra. García i Querol, fixaven

un sol dia per entregar la documentació, ben extensa per cert,

un dia després de la publicació. I només se’ns acud una

explicació per aquest disbarat, que estic segur que els serveis

jurídics de la Conselleria d’Interior forçosament van haver

d’advertir, i l’única explicació possible és que es volgués fer un

borsí fet a mida. És a dir, només aquells aspirants que

estiguessin tot el dia mirant el BOIB o aquells que se’ls hagués

avisat prèviament tenien temps per presentar la documentació

exigida.

I aquí jo crec és on hi ha la perversió més grossa de tot

aquest assumpte, estam convençuts, el nostre grup està

convençut que es pretenia tenir un borsí d’interins més o manco

afins. I quina era la manera de fer-ho? Treure una resolució,

fixar terminis ajustadíssims, donar un sol dia per presentar

papers, fixar només un lloc, a Mallorca, per cert els menorquins

i els eivissencs, vaja paperot, i així aconseguir que sols aquells

que ja sapiguessin prèviament de la convocatòria es poguessin

presentar. I jo perdoni, no crec que a cap simpatitzant del PSM

o d’un altre grup de l’oposició se l’avisés, no ho crec per a res.

En definitiva, ja per acabar, pensam que a aquesta

proposició no de llei se li podria afegir el següent redactat, no

és una proposta, és simplement, però crec que retrata la

situació, se li hauria d’haver afegit: “El Parlament de les Illes

Balears reprova el Govern de les Illes Balears per haver

publicat dues convocatòries d’interins amb la intenció de fer un

borsí d’interins addictes, vulnerant els principis d’igualtat i el

d’accés a la funció pública”. Però, si més no, votarem la

proposició tal com està, perquè consideram que quedi clar,

evident, quedi a l’acta de la sessió el nostre rebuig a aquestes

maniobres del Partit Popular.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Miquel

Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

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

presentar la present iniciativa, per defensar, perdó, la present

iniciativa parlamentària presentada pel Grup Parlamentari

Socialista, aquest diputat ha decidit fer-ho des del més

escrupolós sentit de la prudència, des del més escrupolós sentit

de la paciència, per a després d’aquesta situació que avui ens

porta a debat, es resolgui definitivament i poder pronunciar un

posicionament en la responsabilitat, Sra. Querol, i serietat que

aquesta qüestió realment mereix; responsabilitat, prudència i

paciència que no ha demostrat tenir el principal grup de

l’oposició, el Partit Socialista, presentant aquesta proposició no

de llei i per explicar-ho resulta tan inevitable, com necessari,

fer, com ha fet vostè, un recorregut pels fets, però jo aniré més

lluny que vostè, jo no m’aturaré on s’ha aturat vostè, jo aniré

més lluny; per a després proposar determinades semblances,

que també n’hi ha i les hem trobat, que en relació amb la

convocatòria es varen produir justament durant el període en
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que es va governar aquesta comunitat pel pacte de progrés,

efectivament, sí senyor.

(Remor de veus)

Però farem un recorregut pels fets. Efectivament, data 21

d’octubre del 2004, es convoca, amb caràcter d’urgència, un

concurs per formar part de la borsa de funcionaris interins del

Cos de Gestió i del Cos Superior, convocatòries publicades en

el butlletí oficial, no sols al butlletí, sinó a tres diaris de cada

una de les illes, a Internet i a intranet, on tots i cadascun dels

funcionaris de la comunitat podien saber perfectament

d’aquesta convocatòria. Li diré que aproximadament la mitjana

de funcionaris que es varen presentar era de 350. Data 26

d’octubre del 2004, efectivament, Comissions Obreres presenta

recurs contencioadministratiu contra la resolució dels

consellers. Vostès no varen perdre el temps, dia 5 de novembre

presenten proposició no de llei en aquest Parlament i que

substanciam avui. Mitjançant Acte de 12 de novembre del 2004

s’acorda la suspensió i a 14 de març del 2005, efectivament, hi

ha una sentència on es reconeixen no ajustades a dret les

resolucions impugnades i fins aquí arriben vostès.

Aquest és el seu discurs, fins aquí arribam al que vostès els

interessa, el discurs que els convé i el que vostès

obligatòriament han de fer per poder sostenir aquesta

proposició no de llei que avui han presentat aquí, vostès són

jutges i vostès són part.

(Remor de veus)

Miri, vostès podran dir que la comunitat autònoma ha estat

condemnada per una convocatòria irregular, vostès ho podran

dir, però el que vostès no diuen, perquè efectivament és el que

no els interessa dir, és que a la sentència s’hi ha presentat el

corresponent recurs d’apelAlació, això no els interessa a vostès

dir-ho. I molt menys diuen que la sentència precisament, que la

sentència no és ferma, vostès no ho diuen això. Per què no ho

diuen? No és ferma, jo els ho diré, la sentència no és ferma i la

sentència no és ferma mentre no es resolgui, Sra. Querol,

definitivament el recurs presentat. Jo els diré el que diu el

recurs presentat després de la part dispositiva de la sentència:

“Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación

ante este Juzgado para la Ilustrísima Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo

de quince días, a contar del día siguiente de la notificación”.

Bé, efectivament, no hi ha condemna, i vostès no saben,

vostès no saben, o m’ho demostren en aquest cas, el que

significa la fermesa de les sentències. I vostès tampoc no sabem

o tampoc no ho practiquen o almenys no respecten la

presumpció d’innocència que avui planeja sobre el conseller

d’Interior. I dic que vostès no respecten la presumpció

d’innocència perquè mentre no es ratifiqui la sentència per la

Sala Contenciosa el conseller d’Interior, els agradi més o els

agradi menys a vostès, el conseller d’Interior gaudeix de la

presumpció d’innocència, i si no ho consideren així jo ho he de

lamentar, a mi me sap greu, jo ho he de lamentar, i he de

lamentar que vostès no s’apliquin els mateixos efectes de la

medicina que vostès s’aplicaven quan governaven vostès.

Perquè com els he dit hi ha semblances i semblances n’hi ha

i els diré quines semblances hi ha. Recordaran vostès la

sentència, jo els faré memòria, de dia 7 de juliol de l’any 2003,

vostès governaven aquesta comunitat autònoma; i si no la

recorden, per amnèsia sobrevinguda per qualsevol qüestió, jo

els ho recordaré. En primera instància a vostès se’ls

condemnava al següent: “Se declara la existencia de

vulneración en el derecho fundamental del derecho de petición

contemplado en el artículo 29.1 de la Constitución al sindicato

recurrente, en cuanto a que ha habido omisión por parte de la

Conselleria de Interior y de la Función Pública de la

comunidad autónoma de la obligación de contestar a dicha

petición en el plazo establecido.” I això és així, vostès també

varen ser condemnats, i jo, com ha fet vostè, Sra. Querol, jo em

podria quedar aquí, aquí ens quedam, vostès han estat

condemnats; però no me quedaré, per qüestions de justícia, no

me quedaré aquí, sinó que jo continuaré; continuaré perquè,

després d’haver presentat recurs, quan governaven vostès, es

declara que aquest acte administratiu impugnat és conforme a

l’ordenament jurídic, i això és el que vostès no fan, això és el

que vostès no esperen, això, aquest benefici, és el benefici que

vostès no ens atorguen a nosaltres.

(Remor de veus)

Miri, Sra. Querol, del Partit Popular respectarem

escrupolosament la decisió que es desprengui de resolucions

judicials, Sra. Querol, tengui vostè això en compte, però per

aquesta mateixa i precisa qüestió al grup proposant li

demanaria que avui fes un exercici de coherència i un exercici,

com he dit, de responsabilitat, perquè sobretot i per damunt de

tot són els tribunals els que s’hauran de pronunciar, i li deman,

Sra. Querol, retiri la proposició no de llei que avui duen vostès

a aquest Parlament. I la retirin vostès, la retirin, perquè el

contrari suposaria, al nostre entendre, que vostès no, o tenen

una falta absoluta de lleialtat respecte del Govern d’aquestes

Illes.

En qualsevol cas, ja per anar acabant i finalitzant aquesta

intervenció, jo no ho puc fer sense defensar també, com també

ho fan vostès, l’ordenament jurídic vigent, i sempre ho faig i ho

faré baix els paraigües de la presumpció; i els recordaré el que

va ocórrer en el judici d’un sindicat amb la provisió de dues

places de lletrat a l’Ajuntament d’Eivissa, governat,

curiosament, pel Partit Popular, pel Partit Socialista, perdó. En

el judici d’aquest sindicat i respecte de la seva provisió de dues

places de lletrat estaven en entredit la igualtat d’oportunitats de

mèrit, capacitat i publicitat, per una banda; per una altra banda,

el batlle no pot nomenar per decret persones que no són

funcionaris, a judici del sindicat. I en tercer lloc, ha nomenat

funcionaris d’una altra administració, sense consulta prèvia a

l’altra administració, que és el consell insular. Per què? No ho

sabem. Això és no respectar la independència institucional i

molt menys l’autoritat que governa aquesta institució i nosaltres

no dubtam que hagi estat així o hagi deixat de ser així, però en

aquest cas, Sra. Querol, el Partit Popular, com he dit, transitarà

pel camí de la prudència, que vostès no ho han fet, fins que no

es demostri el contrari, a pesar que hi hagi en aquest cas

evidències tan insignificants que al Partit Popular ens permetin

pensar el contrari.

Moltes gràcies.
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(Remor de veus i aldarull a la Sala)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Carme García.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. ApelAla
vostè, Sr. Jerez, a la responsabilitat, la prudència i a una virtut

que vostè diu que el Grup Socialista no té, que és la paciència.

Està bé que parlem de responsabilitat, prudència i sobretot de

paciència, cregui’m que els diputats de l’oposició, i vostès quan

hi eren també la devien exercir, n’han de tenir molta de

paciència per aguantar les coses que s’han de sentir en aquesta

cambra; o sigui que si no la teníem, Sr. Jerez, l’estem exercint

cada dia la paciència de sentir segons quins arguments com els

que vostè ha expressat en aquesta cambra en aquests moments.

Ha fet menció que vostè volia anar més lluny i ha trobat

sentències del pacte de progrés, estic contenta, veig que vostès

tenen uns serveis d’investigació que cada dia demostren en

aquesta cambra que els funcionaris fan més feina per cercar tot

el que havia fet el pacte que per fer feina per als ciutadans de

les Illes Balears, que és el que s’hauria de fer en aquests

moments.

Sr. Jerez, quan ha trobat del pacte de progrés una condemna

dels tribunals no atesa? Perquè ja que ha dit una relació de fet,

podria haver dit quan el Tribunal Superior de Justícia de les

Illes, quan un tribunal de les Illes Balears ha condemnat el

pacte de progrés per una convocatòria feta i que no hagi estat

atesa pel pacte de progrés, i això no ho ha dit.

No vam perdre el temps, diu vostè que vam perdre el temps,

no és perdre el temps tractar en aquesta cambra drets

fonamentals de les persones que viuen a les Illes Balears. I

miri, tengui raó el tribunal, l’hagin impugnat o no l’hagin

impugnat, hagin apelAlat o no hagin apelAlat, sigui en vigor o no,

del que parlam aquí, i això el Tribunal sí que ho diu clar, és de

drets fonamentals de les persones, d’un article de la

Constitució, i vostè ens diu que això parlar-ho a la Cambra de

les Illes Balears és perdre el temps. No, senyor diputat, encara

que només fos perquè vostès tenen una visió del que

signifiquen els drets fonamentals i nosaltres una altra, mai no

seria perdre el temps parlar de drets constitucionals en aquesta

cambra, que per això som aquí.

(Aldarull a la Sala)

Ens diu fins i tot, ens diu ja, posats a posar paraules i frases

fetes, ens diu que actuem de jutges i de part; Sr. Diputat,

nosaltres no hem actuat de jutge ni de part, nosaltres li hem dit:

aquí hi ha una actuació política amb la qual nosaltres no hi

estam d’acord, i diu la proposició no de llei: no hi ha temps

suficient per presentar-se, un dia no es pot considerar temps

suficient. No es dóna possibilitat de registrar-ho a diferents

llocs de les Illes i que a més estan contemplats en llei, que

només hi ha un lloc per registrar-ho.

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Totes aquestes coses fonamenten per si soles la nostra

proposició no de llei que s’anulAli un borsí que no està publicat

o no està adequat a dret.

Diu que no hem dit que s’ha presentat recurs, sí la veritat és

que m’ho he deixat, fixi’s quines coses, m’ho he deixat. Millor,

Sr. Diputat, això no és un argument al seu favor, això és un

argument al meu favor, perquè això vol dir que aquesta

proposició no de llei està vigent i no, com ha dit el Sr. Miquel

Rosselló, no està fora d’ona, està vigent; perquè vostès han

presentat un recurs, han aplicat una tàctica dilatòria perquè es

vegi en els tribunals i mentrestant la borsa d’interins és vigent

i no només és vigent, sinó que vostès, encara ocultant més i fent

que sigui més difícil perseguir aquestes qüestions pel butlletí

oficial, publiquen el novembre del 2004, després de la

presentació de la nostra proposició no de llei, una cosa que es

diu resolució del conseller d’Interior per la qual es convoca un

concurs per formar part de la borsa de funcionaris d’interins del

Cos Superior de l’Administració de la Comunitat Autònoma de

les Illes Balears, n’hi ha una altra per al Cos de Gestió. I

després, a les bases annexes no es fa menció de res, i a les

bases annexes, a la 4.4, diu: “Les persones que van presentar

solAlicitud per participar en el concurs publicat al 147, butlletí

no sé què, no sé quants, les seves instàncies seran vàlides”, això

no és ocultació? Això no és impedir que la gent es pugui

presentar en igualtat de condicions a la comunitat autònoma?

Açò vol dir que totes les persones que s’han de presentar a la

comunitat autònoma han de ser advocats, ni fer-hi prop, perquè

segons quins advocats tampoc no l’entenen el Butlletí Oficial

de les Illes Balears.

Per tant, el que li he de dir és que aquesta convocatòria és

vigent, que és veritat que el conseller ha presentat un recurs,

gràcies, però també és veritat que la borsa d’interins és vigent

i no és d’acord a llei i vulnera articles constitucionals. I també

és veritat que el que li he dit jo i que vostè no n’ha fet menció

és que les oposicions definitives ja s’estan adjudicant i

d’aquesta sortirà un borsí definitiu que tampoc no serà

compatible amb aquesta convocatòria de borsins que vostès han

fet.

Deixi’m llegir, per últim, una cosa que queda clara en la

decisió del tribunal, i vostès després em diuen si són qüestions

polítiques o no ho són: “Debo declarar y declaro no ajustadas

a derecho las resoluciones impugnadas, las cuales vulneran -

no un decret, ni una llei, no-, vulneren l’article 23.2 de la

Constitució”. Vostès mateixos, senyores diputats.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Senyores i senyors diputats, podem passar a

votació.

(Remor de veus)



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 59 / 26 d'abril del 2005 2841

 

25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Per tant queda

rebutjada aquesta proposició no de llei.

Senyores i senyors diputats, s’aixeca la sessió.
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