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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats, si els sembla bé
començarem la sessió plenària d’avui. El primer punt de l’ordre
del dia consisteix en el debat de les preguntes amb solAlicitud
de resposta oral davant ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 365/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a indemnitzacions als expropiats
per les autovies d'Eivissa.

Primera pregunta, RGE núm. 365/07, relativa a
indemnitzacions als expropiats de les autovies d’Eivissa, que
formula el diputat Sr. Miquel Ramon i Juan, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, just ara fa un any que
començaren, manu militari, les ocupacions de finques i cases
sotmeses a expedients d’expropiació de les obres de l’autovia
de l’aeroport a Eivissa. Davant aquesta actuació de
l’administració nombrosos propietaris que creien que no
s’havia actuat correctament posaren contenciosos contra el
Govern. Idò, a hores d’ara, cap, cap dels propietaris que manté
contenciosos contra l’administració no ha rebut ni la
indemnització per prompta ocupació ni tampoc no s’han
començat els tràmits per fixar el preu just d’allò que se’ls ha
expropiat. 

Voldríem saber si hi ha alguna condició, alguna norma legal
-que nosaltres no coneixem- que restringeix el dret a cobrar
indemnització a aquells propietaris que, si no estan d’acord,
plantegen un contenciós contra l’administració. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera d’Obres Públiques.
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LA SR. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i
González):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, com sempre tota la seva
pregunta és una autèntica mentida, una autèntica falsedat. He
de dir que tots, absolutament tots els propietaris que tenen
contenciosos amb el Govern de les Illes Balears, que no ha
envaït cap finca manu militari perquè tots els jutjats ens han
dotat absolutament sempre tota la raó, ja dic, tots els que han
interposat els contenciosos, tenen dipositats tots els seus
doblers a la caixa general de dipòsits perquè en el seu moment
no varen voler rebre les indemnitzacions, els que ho han
demanat segons el procediment que marca la llei han rebut les
quantitats econòmiques. 

Per tant, Sr. Ramon, vostè ha de saber que diu una mentida,
que això és així de clar i de rotund i que el Govern de les Illes
Balears, la Conselleria d’Obres Públiques, sempre compleix la
llei i els que no compleixen la llei són vostès.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sra. Consellera, gràcies, Sr. President, Sra. Consellera, no
pensava que fos vostè qui m’acusàs a mi de mentider.
Sincerament, no pensava això. Crec que s’ho hauria de fer
mirar una mica.

Miri, Sra. Consellera, des que han posat contenciosos els
únics que han cobrat són aquells que han cedit a les seves
pressions i han retirat el contenciós, els únics que cobren,
perquè vostès diuen que els jutges els donen la raó, vostès no
volen que hi hagi cap sentència, no n’hi ha cap i si accedeixen
a retirar el contenciós estan disposats vostès a negociar el que
cobraran. Això no és una actitud digna d’una administració.
Això és una banda d’extorsionadors, obligar a retirar els
contenciosos si es vol cobrar, perquè aquells que mantenen
contenciosos i que han reclamat segueix dient, Sra. Consellera,
a dia d’avui -i sé de què parlo- no n’hi ha cap d’aquells que
mantenen viu el contenciós que hagi cobrat ni tan sols la
indemnització per prompta ocupació. D’autèntica vergonya,
Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT.

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

LA SR. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i
González):

Gràcies, Sr. President. Sr. Ramon, continua dient mentides,
no han hagut de retirar cap contenciós ni un, hi ha tots els
contenciosos vius, tenen els contenciosos i han cobrat aquells
que ho han demanat. El Sr. Pere Casetes, el seu amic, ho ha
demanat i està en tràmit de cobrament, el de Ca Na Palleva han

cobrat totes les seves quantitats, tothom té el seu contenciós i
si es demana la quantitat de la caixa general de dipòsit es fa el
pagament.

Per tant, deixi de dir mentides, qui extorsiona és vostè. Ho
diu fins i tot el Jutjat d’Instrucció núm. 4, que quan va arxivar
les denúncies d’imputacions que varen fer als pobres
funcionaris de la Conselleria d’Obres Públiques, als quals
vostès han injuriat i calumniat i el jutjat ha arxivat totes les
imputacions, el jutge fins i tot diu que vostès manipulaven els
ciutadans d’Eivissa i Formentera, això és a una interlocutòria.

Fins i tot li he dir, Sr. Ramon, que vostè en aquest moment
en què va denunciar la Guàrdia Civil per detenció ilAlegal, el
jutge ha dit que hi ha un possible delicte de desobediència seu
i s’està tramitant el seu possible delicte de desobediència per la
Guàrdia Civil. Per tant, en aquest moment, quan els jutges
sempre han donat la raó a l’administració, li he de dir,
sincerament, que deixi d’enganar els ciutadans, que vostè vagi
a Eivissa i els digui que pot cobrar tothom que vulgui i el més
important, jo crec que avui és un dia molt important per a
Eivissa, perquè hem inaugurat ja el 70% de les obres que
estaven en marxa i aquesta és la realitat i la satisfacció de la
Conselleria...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Gràcies, perdoni. 

LA SR. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i
González):

...Per tant, aquest parlament està d’enhorabona.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, per favor. Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 366/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a ampliació del PORN de la
serra de Tramuntana.

Segona pregunta, RGE 366/07, relativa a ampliació del
PORN de la Serra de Tramuntana, que formula el diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista.

Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, llegint el PORN de la Serra de
Tramuntana a un li pot parèixer que el primer efecte del canvi
climàtic és que la Serra ha encongit perquè realment ha quedat
petita, però si un hi va afortunadament se n’adona que no, que
és ver que Eivissa en bona part ha quedat enterrada baix
l’asfalt, però la Serra de Tramuntana encara és allà, fins i tot
malgrat els esforços de responsables com el Sr. Hidalgo o el Sr.
Delgado, realment encara tenim una serra.
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Anomen els batlles d’Andratx i de Calvià perquè són
precisament els municipis que pràcticament o gairebé han
quedat exclosos del PORN, d’un PORN que es continua dient
de la Serra de Tramuntana, quan jo convidaria com a mínim al
conseller que posi d’una part, de trossos perquè la serra tots
sabem el que és i no ho marquen els propietaris sinó que és un
topònim que el marca la pròpia realitat física. Però avui amb
una pregunta no podré entrar si són criteris científics o de
registre de la propietat, avui el que ens interessa és si podríem
treure un profit ecologista del terratrèmol d’Andratx. Perquè
encara que el cas d’Andratx sigui bàsicament un cas de
corrupció urbanística, del qual el president es nega a donar
compte a aquesta cambra, el que ens interessa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, per favor, no surti de la qüestió, si és tan
amable.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sr. President, no passi ànsia, no passi pena, no passi
pena, no haurà de fer de president de... de part. 

Per tant, nosaltres el que voldríem es treure’n profit
ecologista perquè hi ha hagut una reflexió proteccionista
respecte al excessos de la construcció. En aquest sentit el
Consell de Mallorca ha suspès a Cala Blanca i també ha
demanat -i d’aquí la pregunta- que el PORN de la Serra de
Tramuntana inclogui els termes d’Andratx i de Calvià.

Fa comptes, Sr. Conseller, vostè també fer un gest
proteccionista a Andratx i, en concret, fer cas al Consell de
Mallorca i ampliar l’abast als termes d’Andratx i de Calvià? 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Alorda, no mescli ous amb caragols, si pot ser i s’atengui a allò
que demana per escrit.

Volem reiterar els membres d’aquesta cambra, Sr. Alorda,
que el rigor que ha presidit en tot moment la limitació de
l’àmbit del Pla d’ordenació de recursos naturals de la Serra de
Tramuntana ha atès exclusivament els seus valors ecològics,
naturalistes i científics, que ja va explicar aquest mateix
conseller a la seva intervenció del 7 de novembre del 2006. Uns
criteris, Sr. Alorda, en virtut dels quals l’esmentat PORN inclou
la totalitat de les zones delimitades i protegides sota la figura
de Xarxa Natura 2000, incloses a la Serra de Tramuntana, tant
per la seva condició de llocs d’interès comunitari, LIC, com per
ser zona d’especial protecció per a les aus, ZEPA, a l’àmbit que
va des de La Trapa -per cert, Andratx- fins a la península de
Formentor -per cert, Pollença, on han governat molt vostès.

Per altra part, convé també recordar, per donar continuïtat
a l’àmbit del segmentat PORN es va prendre en consideració
que tengués present igualment les zones més representatives del
medi abiòtic, cims, coves, canons, càrstics, aqüífer, torrents,
fons, embassaments, com puguin ser la flora i la fauna sense
oblidar els jaciments arqueològics, etnològics i de l’indicat
àmbit. I això ho hem pogut fer perquè el govern del Partit
Popular ha iniciat un PORN, cosa que no hi havia abans.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Com que era una yes/no question
m’imagín que m’ha contestat que no, després de tota aquesta
voltera, i jo no mescl ous amb caragols. El PP d’Andratx
sempre s’havia negat a protegir Cala Blanca i després de
Voramar ha pres un acord, per unanimitat de l’ajuntament, de
protegir Cala Blanca i afortunadament el Consell de Mallorca,
que sempre s’havia negat a protegir Cala Blanca, després del
terratrèmol Voramar, hem protegit Cala Blanca, però veig que
vostè es manté en els seus ets i uts de no modificar el seu
plantejament.

Em sap greu perquè en premsa sí que ha dit -i tenc el detall-
que es plantejarà ampliar-ho a Andratx i a Calvià, avui ha
vengut amb el seu discurs ja ratxat sobre la defensa del PORN
d’una part de la Serra de Tramuntana i ens hagués agradat i
m’agradaria que, encara a la rèplica, obrís la possibilitat
d’ampliar-ho. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Sr. Alorda, no és qüestió d’obrir possibilitats. L’única
possibilitat d’obrir un PORN a la Serra de Tramuntana perquè
hi hagi un paratge o un parc natural l’ha feta el govern del
Partit Popular. Què conta, al milió ciutadans de Balears? El
fracàs de vostès, de governar i no ser capaços de fer el que ha
fet aquest govern? Que ha estat capaç d’iniciar un PORN de
més de 63.000 hectàrees, Sr. Alorda, és vostè que és del PSM
i pregonava que volia això, però som nosaltres que som del PP,
que som els que ho hem fet! No, no, Sr. Alorda, aquí hi ha un
PORN de 63.000 hectàrees que l’ha iniciat un govern del Partit
Popular i l’ha finançat en base a una llei que és la LECO que
diu clarament que ho pot fer de dues maneres, amb dues. Una,
llei del Parlament i dues, amb acords de la propietat. I el que
hem tengut nosaltres és el 51% d’aquestes 63.000 hectàrees i
dóna per agafar tots els llocs d’interès comunitari com les
ZEPA, que vostès varen aprovar a la passada legislatura i no en
varen posar cap a les zones d’Andratx i Calvià que demanen.

Si hi hagués una ZEPA, una LIC o una àrea protegida,
Xarxa Natura 2000, dins Calvià i dins Andratx hi estaria i
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vostès, la Sra. Rosselló, la consellera, no se’n recorda? Tenien
un pacte tots vostès, ho haguessin posat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, per favor, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 369/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a plans de contingència en els hospitals públics.

Tercera pregunta, RGE núm. 369/07, relativa a plans de
contingència als hospitals públics, que formula el diputat Sr.
Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Diputat.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sra. Consellera de Salut i Consum, quins plans de contingència
estan prevists als hospitals públics de les Illes Balears per a
aquest hivern per part de la conselleria que vostè dirigeix?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Salut i Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Munar, vostè com a metge sap perfectament que quan arriba el
fred sempre tenim puntes de demanda, hi ha més demanda
assistencials als hospitals i, per tant, ens hem de preparar des
del punt de vista sanitari. 

Els plans de contingència prevists per la Conselleria de
Salut, com cada any, no és nou d’enguany, vàrem començar ja
al mes de setembre i d’octubre, primer amb una campanya de
prevenció de vacunació perquè sobretot la gent gran i els
malalts es poguessin vacunar i evitar agafar el grip. Després la
segona fase, lògicament, és quan hi ha aquesta demanda
assistencial activar el vertader pla de contingència, que li puc
afirmar que en aquests moments a la nostra comunitat
autònoma, a les Illes Balears, consisteix a augmentar els llits
que tenim habitualment, perquè sabem que hi ha més demanda
d’hospitalització i en aquest moment, quasi, quasi li diria que
tenim un hospital virtual en marxa. Si l’Hospital Comarcal
d’Inca, recentment inaugurat, té 140 llits, més o manco tenim
100 llits més als nostres hospitals públics per tal de donar
cobertura a aquest augment de demanda, sense comptar amb els
hospitals concertats, els hospitals privats que ens ofereixen
prop de 120 llits més.

Hem augmentat també professionals, quasi, quasi, uns 70
professionals més per reforçar les plantilles habituals...

EL SR. PRESIDENT:

Pregaria un poquet de silenci, per favor.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, president. Les plantilles habituals, com deia, més
de 100 llits, més de 70 professionals també incrementen les
plantilles habituals i amb el recurs que li comentava, que és
molt important perquè no s’havia fet mai, ara només fa tres
anys que es fa a aquesta comunitat autònoma, i és que aquelles
persones que voluntàriament vulguin, poden anar a un hospital
concertat per tal d’evitar les aglomeracions de pacients als
passadissos que ens trobàvem, almanco quan jo vaig arribar en
el 2003 a aquesta conselleria.

També, a part d’això, tenim la Xarxa Sentinella de metges
que controlen la taxa de grip que tenim i li puc afirmar que tot
i que és sensiblement superior a altres anys, perquè ara ha
arribat el fred de cop, tenim una situació que no està dins la
anormalitat, no arribam a tenir aquesta epidèmia de grip. Però,
en qualsevol cas, també li dic, amb la posada en funcionament
de l’Hospital Comarcal d’Inca, amb 140 llits més i, a més, amb
el començament de Son Dureta que d’aquí 2 anys i mig el
tendrem nou, també podrem evitar aquestes situacions perquè
tendrem més espais d’urgències, quintuplicarem l’espai
d’urgències actual i donarem millor assistència. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 370/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a assistència oncològica a l'illa de
Menorca.

Quarta pregunta, RGE núm. 370/07, relativa a assistència
oncològica a l’illa de Menorca, que formula la diputada Sra.
Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vostè sap que a
Menorca hi ha la preocupació, coneguda per tots, de la manca
d’oncòlegs a la nostra illa i també li consta, n’estic convençuda,
que tots els ajuntaments de Menorca han acordat per ple la
necessitat de cobrir aquesta plaça molt respectuosament.

Em consta, Sra. Consellera, pel que ha sortit als mitjans de
comunicació i per haver xerrat amb vostè alguna vegada
personalment, que vostè està fent moltíssima feina per
aconseguir-ho i que no hi cap dubte que ni els doblers, ni el
plus, ni res no són un impediment des de la seva conselleria per
aconseguir-ho.

Crec que aquesta malaltia no té colors polítics i, per tant, és
un tema que no s’ha de polititzar, hi ha hagut partits polítics a
Menorca que se n’han aprofitat, el Partit Socialista a vegades
ha fet comentaris que no són adients perquè crec que..., hi ha
hagut altres partits polítics que vertaderament han estat
defensant que aquest no és un tema polític. Per tant, crec que
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nosaltres donam total suport a la consellera, a la seva
conselleria per tal que sigui el més prest possible que puguem
tenir aquest tema solucionat.

Nosaltres el que li volem demanar és quines mesures es
duen a terme per part de la conselleria per solucionar aquest
tema.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, efectivament, i li vull
agrair a més personalment l’interès per a aquesta qüestió,
perquè sé que preocupa, i igualment ho vull agrair  també -i ho
vull dir públicament- al grup del PSM, perquè també ens ha
donat suport tot i que ens ha demanat insistentment la cobertura
d’aquestes places d’oncologia a Menorca. 

És una situació poc desitjable, gens desitjable. Vull
demanar disculpes i paciència als malalts oncològics de
Menorca perquè efectivament té difícil solució, però que en
qualsevol cas es tracti i la meva responsabilitat com a
consellera és donar cobertura a aquesta demanda assistencial
dels malalts oncològics. I això és el que realment m’importa, i
li puc afirmar que a dia d’avui, no només hi ha un oncòleg, sinó
que hem aconseguit cobrir aquest servei gràcies a l’esforç i la
colAlaboració de l’hospital de referència, l’Hospital de Son
Dureta, i al front el cap de servei, el Dr. Juli Rifà, a qui li
agraesc moltíssim perquè sense necessitat o fins i tot, amb
aquesta vocació que caracteritza determinats professionals, ha
donat suport a aquest assistència i ha fet possible que a dia
d’avui estigui cobert el servei, més que mai.

En aquests moments, dilluns hi ha un oncòleg, dimarts hi ha
un oncòleg, dimecres i dijous, dos oncòlegs, i divendres, un
oncòleg, tot i que està cobert també, en sanitat, hem de tenir en
compte la percepció dels afectats. Està cobert el servei, però els
afectats, els malalts oncològics, tenen la percepció que aniria
millor si cobríssim aquestes places i sense cap dubte tenen raó.
Per això no hem deixat de fer feina per tal de poder cobrir
aquestes places a Menorca.

Li puc dir que hem intentat estar al seu costat. Ja hem fet
dues reunions amb els afectats, amb les associacions, entitats i
també amb els afectats personalment. Jo personalment em
desplaç demà a Menorca perquè em varen demanar que ho fes
a aquestes dates i que no ho fes abans, per tant, hem establert
aquesta reunió demà mateix. Personalment també he anat fins
a Madrid a xerrar amb el president de la Societat Espanyola
d’Oncologia, el Dr. Carrato, que em va fer saber i em va fer
arribar que no era un problema de Balears, ni de Menorca, sinó
que era un problema de tota Espanya, però tot i això li dic que
estam fent feina. Hem fet molts d’esforços, hem cobert el servei
que era el més important, però també volem donar resposta a
aquesta percepció, a aquesta preocupació dels afectats i crec
que molt prest podrem cobrir aquest servei. No amb un pegat,

cercant qualsevol metge que pugui venir un parell de setmanes
o un parell de mesos, sinó amb una solució definitiva, tot i que
en aquests moments no ho tenim tancat i no li puc avançar, jo
crec que prest arribarà.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sra. Diputada. 

I.5) Pregunta RGE núm. 371/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a recursos contenciosos
administratius per impagament del conveni de residències.

Passam a la cinquena pregunta, RGE núm.371/07, relativa
a recursos contenciosos administratius per impagaments del
conveni de residències que formula la diputada Sra. Carme
Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera. Des del Grup Parlamentari Popular voldríem saber
quina opinió té del fet que el ministre Caldera negués
l’existència de dos recursos contenciosos administratius amb el
Govern central per l’impagament del conveni de residència. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Presidència.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, si m’ho permet
m’agradaria fer un breu resum del que significa aquest conveni.
Un conveni que es va firmar l’any 20004, en aquells moments
amb el govern del Partit Popular a l’Estat, per poder construir
per primera vegada a aquesta comunitat autònoma centres
especialitzats destinats a persones malaltes d’Alzheimer, de
Parkinson, altres demències i també discapacitats físics. 

Incomprensiblement no hem rebut els imports econòmics
destinats a les anualitats dels anys 2005 i 2006, per tant, el
Govern de l’Estat, el Govern central ha deixat de pagar i ha
incomplert de manera unilateral aquest conveni que teníem
establert. I dic unilateral perquè és fàcilment constatable que la
construcció d’aquestes residències en aquests moments
pràcticament estan en fase final, fins i tot puc dir que alguna
d’aquestes està ja en funcionament com és la residència de
Santa Eulàlia i en poques setmanes podrem obrir l’Hospital
Militar i el Joan Crespí que és el que està destinat a persones
que tenguin alguna discapacitat com tetraplègics o paraplègics.

Sincerament crec que és incomprensible que l’Estat deixi de
pagar aquests imports quan s’ompl la boca de paraules com la
Llei de la dependència, que realment van destinats a aquestes
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mateixes persones que tenen una dependència a la nostra
comunitat autònoma. Crec que és intolerable, però sobretot crec
que ja és indigne venir a aquesta comunitat autònoma i a sobre
afirmar per part del ministre que aquest govern de les Illes
Balears no té un contenciós amb el Govern central, que és el
mateix que dir que aquest govern no s’ha preocupat de
reclamar els imports econòmics que pertanyen a tots els
ciutadans d’aquestes Illes Balears, no a aquest govern, sinó als
ciutadans, i a aquelles persones que han d’ocupar a partir dels
pròxims mesos una plaça a l’Hospital Militar, una plaça al Joan
Crespí, una plaça a la residència d’Alzheimer o una plaça com
ja estan ocupant a la residència de Santa Eulàlia. 

Però m’agradaria deixar ben clar també que, a part que
l’Estat deixi de fer aquests pagaments, el Govern no deixarà
desemparats aquests ciutadans i cobrirà la cobertura i la
construcció de totes aquestes residències i tots aquests centres
a les nostres illes. Desgraciadament l’Estat únicament pagarà
quan judicialment s’hagin pronunciat els tribunals. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sisena pregunta, RGE núm. 372/07, ...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Per una qüestió d’ordre, m’agradaria que aquesta pregunta
fos retirada de l’ordre del dia tenint en compte que fa referència
al govern anterior i, en aquest cas, es donàs l’oportunitat que
contesti jo, ja que es demana una cosa de l’anterior govern del
pacte de progrés i no del Govern actual que és el que ha de fer
aquest parlament en aquesta legislatura. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló, no li dic que no tengui, tal vegada, raó en
aquesta qüestió, però aquest tema quan el vàrem veure a la
Mesa, per unanimitat, vàrem aprovar totes les preguntes que es
varen fer, per unanimitat. Creim que de cara a futures preguntes
formulades amb aquesta mateixa sistemàtica que s’ha fet,
tendrem més cura tots els membres de la Mesa, però es va
aprovar així a la Mesa i m’ha de deixar que desenvolupi el
plenari així com l’hem aprovat. Ja li dic que comprenc la seva
proposta, però hem de continuar amb el que vàrem aprovar a la
Mesa.

Sí, Sra. Rosselló, però el vàrem aprovar així a la Mesa i
hem de continuar endavant.

Consta en acta, Sra. Rosselló, consta en acta el que vostè ha
dit i deixi’m que desenvolupi el plenari com ho tenim
programat.

I.6) Pregunta RGE núm. 372/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tramitació de denúncies dels agents de
medi ambient.

Passam a la sisena pregunta, RGE núm. 372/07, relativa a
tramitació de denúncies dels agents de Medi Ambient, que
formula el diputat Sr. Francesc Molina i Fresneda, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller de Medio Ambiente,
de la Conselleria de Medio Ambiente, ¿qué procedimiento tiene
constancia que seguía su conselleria la pasada legislatura para
la tramitación de les denuncias de los agentes de Medio
Ambiente?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Gràcies, Sr. President. La tramitació de les denúncies
formulades pels agents de Medi Ambient durant pràcticament
tota la passada legislatura -a excepció d’un breu termini de
temps sobre el que més endavant ja en tornarem a parlar- es va
fer a través de la Secretaria General de la Conselleria de Medi
Ambient, que era també l’encarregada de remetre els
expedients de les denúncies en el seu cas a la Fiscalia, sempre
i quan l’instructor així ho solAlicitàs.

És a dir, durant la passada legislatura, amb l’excepció del
breu termini temporal que a continuació explicaré, les
denúncies formulades pels agents de Medi Ambient tampoc no
anaren en cap moment, tampoc no anaren directament a la
Fiscalia, sinó que sempre varen passar per la tramitació de la
Secretaria General de la Conselleria de Medi Ambient. 

M’agradaria que quedàs molt clar aquest punt, que ha estat
objecte d’una clara manipulació i d’un tractament incorrecte en
reiterades ocasions durant els darreres mesos. Convé recordar
que aquest és l’únic criteri que té suport legal, de la mateixa
manera que l’administració només pot actuar conforme al dret
de l’article 9 de la Constitució i no com pugui parèixer
puntualment a determinats funcionaris.

La normativa vigent, Reglament per a l’exercici de la
potestat sancionadora, article 7, estableix que l’òrgan
competent per a la instrucció del procediment sancionador qui,
a la vista de les circumstàncies del cas, haurà de valorar si els
fets poden ser constitutius de delicte o falta de manera que si
així succeeix es remeti a continuació l’acte de denúncia al jutjat
o a la fiscalia. I així és com s’actua i així és com es va actuar
abans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Sr. Diputat.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Sr. Presidente. Sr. Conseller, ¿me está usted certificando
que se seguían los mismos trámites la pasada legislatura que en
ésta?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Sí, efectivament. Tota la legislatura...

(Remor de veus)

Riguin-se’n, d’això n’han fet comèdia durant tres mesos als
diaris, riguin-se’n, però els ciutadans d’aquesta terra han de
conèixer la realitat d’un govern que fa les coses ben fetes,
encara que vostès mirin d’embullar la troca.

Fins dia 21 de maig del 2003, del juliol del 99 al 21 de maig
del 2003, quatre dies abans de les eleccions es va actuar de la
mateixa manera que s’actua ara. Per què es va canviar el 21 de
maig sense estar registrat? Jo això no ho sé. La veritat és que
durant 3 anys, 11 mesos i 27 dies s’ha actuat igual que hem
actuat nosaltres.

Moltíssimes gràcies.

(Aldarull a la sala)

I.7) Pregunta RGE núm. 373/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a canvi de procediment en la tramitació de les
denúncies dels agents de medi ambient.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la setena pregunta, RGE núm. 373/07, relativa a
canvi del procediment en la tramitació de les denúncies dels
agents de Medi Ambient, que formula el diputat Sr. Miguel
Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
aprofundint en la mateixa qüestió, al Grup Parlamentari
Popular ens agradaria saber, estaríem interessats, Sr. Conseller
de Medi Ambient, a saber a quina data, quan es va canviar, a la
Conselleria de Medi Ambient, el procediment per a la
tramitació de les denúncies dels agents de Medi Ambient.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

En concret, el 21 de juny del 2003. La Consellera de Medi
Ambient en funcions, en funcions, va atribuir mitjançant una
altra instrucció interna determinades funcions a un grup de
funcionaris de la conselleria entre els quals es trobava el cap de
negociat número 7 dels agents de Medi Ambient, un càrrec
ocupat aleshores pel Sr. Francesc Lillo Colomar. En concret,
les funcions que es varen atribuir al Sr. Lillo, en virtut de
l’esmentada instrucció interna, feien referència a la coordinació
entre les illes dels agents, dels guardes forestals, de les unitats
especialitzades de caça, flora i fauna, tràfic comercial
d’espècies, litoral, hidrologia, residus i qualitat ambiental, a
més d’investigació d’incendis.

En aquest sentit, i contestant a la pregunta formulada, és
evident que es va produir, en els darrers dies de gestió de
l’anterior govern, un canvi organitzatiu intern directament
relacionat amb la tramitació de les denúncies dels agents de
Medi Ambient, ja que, aplicant les dues esmentades
instruccions internes simultàniament, el resultat seria que el Sr.
Lillo tendria sota el seu arbitri -cosa que no passava fins
aleshores- el control de totes les denúncies sobre aquestes
matèries que s’han de remetre a la Fiscalia.

Aquest inesperat canvi organitzatiu infringia diversos
preceptes legals. Primer, en primer lloc l’article 8 de la Llei
3/2003, de règim jurídic de la CAIB, de 26 de març, que
estipula que aquestes funcions s’han de determinar per ordre de
la Conselleria de Medi Ambient previ informe de la Conselleria
de Funció Pública i posteriorment ha de ser publicada al BOIB.
Per tant, no podia ser aprovada unilateralment i amb evident
sectarisme per part de l’anterior consellera.

Segon, per altra part, estant l’anterior govern en funcions,
com evidentment estava el 21 de juny del 2003, només podia
efectuar actes de gestió ordinària en virtut de l’establert a
l’article 18.4 de la Llei 4/2001 del Govern. I és evident que
aquesta instrucció no pot ser considerada com un acte de gestió
sinó clarament organitzativa. 

I tercer, finalment la Llei 30/1992 del procediment
administratiu comú estipula al seu article 28 que la titular d’un
òrgan administratiu que vagi a dictar un acte administratiu s’ha
d’abstenir quan es dóna el cas que la persona afavorida per
l’esmentat acte circumstàncies de parentesc o amistat íntima
amb l’esmentat responsable. Cosa que és públic i notori que es
donava a aquest cas concret.

Per tant, i amb resposta a la pregunta formulada, és cert que
es va produir el canvi organitzatiu que s’esmenta i, a més, amb
unes circumstàncies anòmales, sense informe de funció pública
ni ser publicat al butlletí.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sr. President, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
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Sí, Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, deman poder intervenir tenint en compte que el conseller
de Medi Ambient l’únic que ha fet durant aquest marge de
temps que vostès li han brindat ha estat un linxament unilateral
políticament i absolutament manipulat del que va ser la tasca
que es va fer per part de la Conselleria de Medi Ambient
anterior.

EL SR. PRESIDENT:

Senyora..., Sra. Rosselló...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

És una mentida!, una mentida!

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

...que no es pot esperar res més d’un senyor sense escrúpols
com el Sr. Font.

EL SR. PRESIDENT:

No li he donat la paraula encara, Sra. Rosselló...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sr. President, tenc tot el dret, segons el Reglament, de poder
dir alguna cosa...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló..., Sra. Rosselló, la crid a l’ordre. La crid a
l’ordre.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

I, si no, digui’m quan ho puc fer.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló, la crid a l’ordre. Per favor.

(Aldarull a la sala i remor de veus)

Em pens..., em pens que quan hem començat aquest torn de
preguntes vostè ja ha tengut una intervenció. Sra. Rosselló, tots
hem de tenir ja prou experiència per saber aguantar a vegades
segons quin tipus de preguntes, tots; fins i tot aquest president
a vegades hi ha hagut..., ha vist el seu nom, o el del municipi al
qual representa, i ha hagut de callar, com correspon al
Reglament. Per tant...

(Aldarull a la sala i aplaudiments)

I li he dit que tendrem més cura, li ho he dit amb tota
humilitat, tendrem més cura tots els membres de la Mesa, quan
tornem revisar les preguntes, perquè no es donin casos com
aquest, però s’ha aprovat per unanimitat de la Mesa i hem de
desenvolupar el plenari com el tenim. Per tant, aquest
president, en nom de la Mesa, no diu que vostè no tengui raó en
la petició de retirada de les preguntes, però es varen aprovar a
la Mesa i les duim al plenari. Com també li faig saber que
vàrem considerar la pregunta d’Esquerra Unida i Els Verds, la
pregunta que vostès formulen, i vàrem tenim emperons per si
l’admetíem o no l’admetíem a tràmit, i la vàrem admetre perquè
consideràvem que entrava més en qüestions legals que de
crítica o de gestió.

Per tant, Sra. Rosselló, faci el favor d’asseure’s, que ja
vostè ha tengut una intervenció sense tenir la paraula i deixi’m
continuar el plenari.

Li ho prec per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Perdoni, Sr. President. Jo li demanava la paraula per
alAlusions, no pel primer punt, el qual era el motiu de les
preguntes. Per alAlusions claríssimament fetes a la meva
persona...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló..., Sra. Rosselló...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

...i, a més, implicant terceres persones.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló... Per favor, un poquet de silenci. Vostè, sense
tenir la paraula ha dit el que havia de dir; per tant hagués tengut
la paciència de saber si la Presidència li donava la paraula o no
i després entraríem en el fet. Per tant no ho vulgui tenir tot al
seu costat.

I.8) Pregunta RGE núm. 374/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a canvi organitzatiu a la
Conselleria de Medi Ambient que pogués incidir en la
tramitació de denúncies dels agents de medi ambient.

Passam a la vuitena pregunta, RGE núm. 374/07, relativa a
canvi organitzatiu a la Conselleria de Medi Ambient que
pogués incidir en la tramitació de denúncies dels agents de
medi ambient, que formula la diputada Sra. Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
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Moltes gràcies, Sr. President. Uns tindrem humilitat, però
els altres han de tenir una mica més de respecte. Simplement
per aclarir...

(Remor de veus)

...per aclarir aquest tema..., per aclarir aquesta qüestió, cada
palo que aguante su vela...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor...

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

...i quan a un li diuen les veritats i ha fet coses que no eren
suficientment correctes...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sra. Rosselló... Sra. Rosselló, per favor...

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

...doncs (...). Sr. Conseller...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sra. Diputada.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

La pregunta, Sr. Conseller, és si es va produir algun canvi
de caire organitzatiu a la Conselleria de Medi Ambient durant
l’any 2003 que pogués incidir en la tramitació de les denúncies
dels agents de Medi Ambient.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. No hi ha
cap espai més maco que aquest del Parlament, on realment es
poden contar les coses uns mateixos.

(Aldarull a la sala)

En relació al breu temps durant el qual els criteris abans
esmentats, és a dir, que les denúncies dels agents de medi
ambient siguin prèviament tramitades per la Secretaria General
abans de ser eventualment remeses a la Fiscalia, no ha estat en
aplicació -convé recordar-ho als membres d’aquesta cambra-
com fou mitjançant una instrucció interna de la Secretaria

General de data 21 de maig del 2003, és a dir, quan faltaven
només 4 dies per a les darreres eleccions municipals i
autonòmiques, que es va procedir a canviar aquest procediment
i es va atorgar als agents de medi ambient, a partir d’aquell
moment, la facultat de poder denunciar directament a la
Fiscalia. A partir d’aquell dia sí que els atorgaven la facultat,
que en la seva precisió poguessin resultar delictives, però sense
passar per la secretaria, com havien passat durant 3 anys, 11
mesos i 27 dies.

Convé també ressaltar, arribats a aquest punt, que
l’esmentada instrucció interna que tenia, insistim, data de 21 de
maig del 2003, no ha pogut ser confirmada en el registre de
sortida de la Secretaria General, dada nova que surt, una
circumstància com a mínim insòlita per no disposar, i més si
tenim en compte que altres dues instruccions emeses per la
conselleria en dates properes al 21 de maig sí consten, en canvi,
en el registre.

Dia 4 de setembre del 2003, que és d’aquesta legislatura,
que és d’aquesta legislatura, i per tal de corregir l’anòmala
situació generada per aquest canvi tan irregular i efectuat, per
cert, sense cap explicació ni argument sòlid, i a fi de tornar per
tant al procediment que fins aleshores, 21 de maig, havia estat
vigent, la Secretaria General de la Conselleria de Medi
Ambient va dictar una nova instrucció, que atorgava de bell
nou al seu titular la tramitació de les denúncies formulades pels
agents de medi ambient i, en el seu cas, la seva remissió a
Fiscalia sempre amb el pertinent informe dels serveis jurídics
si l’instructor, que és el màxim zelador, dels expedients trobava
que havia d’anar a Fiscalia, que és un senyor funcionari que no
té res a veure amb el PP ni amb cap partit polític, i que és la
màxima salvaguarda que els expedients es fan així com toca.
Que és això que un polític pugui dir si ha d’anar o no ha d’anar
a Fiscalia? És l’instructor, que és un funcionari. 

Aquesta instrucció fou modificada i dictada el 21 de
novembre del mateix any, que conserva el mateix criteri. Crida
molt l’atenció que el canvi de procediment de tramitació fos dia
21 de maig, que no estigui en el registre, passada, de Secretaria
General, i que després, el 21 de juny...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

...canviàs el tema organitzatiu. Moltíssimes gràcies.

(Aldarull a la sala i aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 375/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alemany i Cladera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a problemes de corrupció a les Illes
Balears (I).

EL SR. PRESIDENT:

Novena pregunta, RGE núm. 375/07, relativa a problemes
de corrupció a les Illes Balears, que formula el diputat Sr.
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Antoni Alemany i Cladera, del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. ALEMANY I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, fa una
bona estona que sentim que ens diu el conseller de Medi
Ambient que forma part d’un govern que fa les coses ben fetes.
No deu ser el mateix govern al qual pertany el conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació, i si no els recoman que
llegeixin l’informe que ha fet la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears respecte de la gestió que ha fet aquesta
conselleria.

Al fil d’això la reflexió que volia fer és que la confiança que
hi ha d’haver entre els ciutadans i els seus governants és la base
per a una democràcia; és una característica bàsica perquè els
ciutadans acceptin que uns polítics gestionin els seus doblers
públics. Després d’haver vist l’informe de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears li deman, Sr. Conseller, si vostè
creu que aquests ciutadans continuen tenint confiança en el
Govern del qual vostè forma part.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Economia i Hisenda.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
clarament sí, Sr. Alemany, després d’aquest informe; és el
millor informe de la Sindicatura de Comptes, l’informe més net
dels darrers cinc anys; per tant és un informe molt, molt
transparent i res a veure amb els informes anteriors. Per tant hi
ha deficiències però no hi ha irregularitats, cosa que passava
abans, que hi havia moltíssimes irregularitats, i ara tan sols hi
ha simplement deficiències i per tant estic convençut.

I jo crec que vostè s’equivoca quan diu que, l’informe, el fa
la conselleria. Jo crec que l’informe de la Sindicatura de
Comptes és del conjunt del Govern, no del conseller
d’Economia i Hisenda. És a dir, crec que s’ha equivocat un pic
més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat...

(Aldarull a la sala i aplaudiments. Remor de veus)

Sr. Diputat, quan vostè vulgui.

EL SR. ALEMANY I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Sí, sí, el millor de la història; no sé
si ha dit la història o dels darrers cinc anys, un informe que jo
simplement dic, a tota la gent que ens està escoltant, que el
llegeixi; un informe que diu que s’han examinat 26 contractes
i només 2 compleixen, 24 no compleixen, tenen deficiències.
Com diu el conseller, no té importància que les subvencions
s’han donat sense la transparència que correspon; que

l’endeutament que s’ha fet per fer totes aquestes coses no hi
haurà qui el torni. 

Moltes més coses diu aquest informe, i nosaltres defensam
que el compliment de la llei garanteix la transparència i
garanteix que les coses es fan ben fetes. Si no hi ha compliment
de la llei queda en dubte que les coses es facin ben fetes. I seré
molt breu en la conclusió, li faig una afirmació: si totes les
llicències d’obres que es donassin, es donassin d’acord amb les
lleis a les qual estan supeditats aquells que les donen, no hi
hauria ningú que anàs a la presó. Vagi alerta, Sr. Conseller, i
faci les coses segons la llei.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Economia.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Em cal recordar-li, Sr. Alemany, que
el que és a la presó és un secretari d’estat del seu partit, no del
meu partit. El que és a la presó és un director general de la
Guàrdia Civil del seu partit, no del meu partit. El que ha passat
per la presó és un director general de la policia del seu partit,
no del meu partit. Per tant, de la presó, n’estan vostès plens i
per tant lliçons de corrupció al meu partit cap ni una.

(Remor de veus)

Vostè diu que tenim unes deficiències en les subvencions i
jo li ho accept, és a dir, les corregirem i per això hem fet un pla
general de subvencions. Però és que en el seu temps se
subvencionaven fets no subvencionables, i amb això està dit
tot, eren irregularitats pures una darrere l’altra. L’informe del
2002 fa llàstima, sobre la seva gestió que varen fer, de falta de
transparència. Se subvencionaven objectes no subvencionables,
es donaven..., és a dir, es varen pagar fàrmacs que no arribaven;
és a dir, irregularitats, no deficiències, com està passant ara.
Però en qualsevol cas continuarem treballant per eliminar
aqueixes deficiències perquè continuarem governant en
aqueixes illes perquè així tenim la confiança dels ciutadans de
les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Més remor de veus i aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 376/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a problemes de corrupció a les Illes
Balears (II).

EL SR. PRESIDENT:

Desena pregunta, RGE núm. 376/07, relativa a problemes
de corrupció a les Illes Balears, que formula la diputada Sra.
Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula la Sra. Diputada.
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LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Començam el nou període
parlamentari tornant a haver de parlar de corrupció a les Illes
Balears. Ho feia abans el meu company Antoni Alemany
parlant del que és també una corrupció, que és el mal ús dels
doblers públics que ha fet aquest govern durant tota la
legislatura; ho podíem veure abans amb el mal ús, també, del
Parlament de les Illes Balears, que es conforma amb el
servilisme absolut al Govern i a l’interès únic del Partit
Popular, i amb això s’ha convertit aquest parlament i ho hem
vist en el torn de preguntes, que ja no serveixen per tapar la
quota del Partit Socialista sinó que, a més, serveixen per
controlar l’anterior govern amb l’incompliment de totes les
normes possibles en democràcia.

Però bé, com que només tenc molt poc temps i com que el
president es nega a fer una compareixença com cal en el
Parlament de les Illes Balears per parlar del problema més greu
que tenim a les Illes Balears, que és la manca de credibilitat de
la gent en els polítics que estan governant a les Illes Balears a
causa dels casos nombrosos de corrupció que estan succeint a
la nostra terra durant aquesta legislatura. Torna una majoria
absoluta del Partit Popular, tornen els casos de corrupció a les
Illes Balears; val la pena recordar el cas Ses Salines, el cas de
Santa Margalida, el cas de Llucmajor, el cas de Sant Josep, el
cas de Santa Eulàlia, el cas de Ciutadella, el cas de Felanitx i,
òbviament, el cas d’Andratx, on hi està implicat directament el
Govern de les Illes Balears.

Per tant, Sr. President del Govern, pensa fer alguna cosa,
encara que només faltin 4 mesos per a les properes eleccions
municipals i autonòmiques?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President del Govern.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyoria, contestant la seva
pregunta vostè sap que això no és així i, és més, jo és que no
permetria que això fos així.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala i aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. President, una cosa és que no
vulgui donar explicacions i l’altra que utilitzi el cinisme fins a
límits insuportables, perquè, que això no és així, què vol dir?
Que no existeix el cas Ses Salines?, no varen fer dimitir el batle
de Ses Salines per una ilAlegalitat urbanística?, que, per cert, du

la imputació d’11 càrrecs del Partit Popular, 9 batles i 2 tinents
de batle; no és cert, això? Digui que no als ciutadans perquè,
clar, si realment es rebat això... No és cert que han fet dimitir
el batle de Santa Margalida?, precisament avui sabem per què:
perquè està investigat per Fiscalia per presumpta corrupció dins
el seu municipi. No és cert que han corroborat com a pròxim
candidat un batle a Llucmajor, un candidat a Llucmajor que
està imputat per dos delictes per Fiscalia Anticorrupció? No és
cert que tenen imputats els batles de Sant Josep, de Santa
Eulàlia, de Ciutadella?, i no és cert que tenen a la presó al seu
batle del Partit Popular d’Andratx?

Per favor, no digui mentides, Sr. Matas, i contesti. Pensa fer
alguna cosa davant el càncer que té el Partit Popular de les Illes
Balears? Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyoria, miri, la realitat és
la que és, i la realitat és que..., vostè i jo estarem d’acord que
aquests comportaments ni són exclusius d’un partit ni s’han de
permetre mai a cap partit el que fa a la corrupció. 

Però avui la dada real que vostè amaga és que només hi ha
una persona política imputada per un cas de corrupció a les
Illes Balears. És la Sra. Margarita Nájera.

(Algunes rialles)

Aquesta sí que està imputada per corrupció a les Illes
Balears. Clar, jo li recoman...

(Remor de veus)

...que vostè actuï en conseqüència i que deixi que la justícia
sigui la que doni les imputacions i que la justícia sigui la que
pugui fer la seva feina. 

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala i aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 377/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a problemes de corrupció a les Illes
Balears (III).

EL SR. PRESIDENT:

Onzena pregunta, RGE núm. 377/07, relativa a problemes
de corrupció a les Illes Balears, que formula el diputat Sr.
Antonio Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 124 / 6 de febrer del 2007 6477

 

Gracias, Sr. Presidente, o tengo que decir Sr. Alcalde de
Inca, ya que usted ha dicho que representaba a ese municipio.
Sr. Conseller de Interior, mire, no nos sorprendió en absoluto
que usted colaborara con el Sr. Hidalgo para que se cerrase un
aparcamiento en Andratx, suceso que todo el mundo conoce.
Lo que sí nos sorprendió fue que en sus declaraciones al
respecto dijera que usted solamente daba apoyo moral al Sr.
Hidalgo. Le quiero pregunta qué apoyo, de qué tipo, y qué
moral y de qué tipo, era lo que usted prestaba al Sr. Hidalgo.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberà):

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr.
Diputado, señor expresidente de esta cámara, mire usted, sabe
usted que no es cierto lo que dice; sabe usted que no es cierto
porque justamente mi colaboración con el alcalde de Andratx
fue en agosto y el cierre del aparcamiento fue el 28 de julio.
Por lo tanto yo no pude dar apoyo para cerrar el aparcamiento.

Pero usted se recrea en esto y ya me va bien a mí. Usted
continúe por aquí, no se preocupe que tal. De todas formas la
moral no es objeto de justicia, la moral es una cuestión de
convicción en el plano personal.

Gracias, Sr. Presidente.

(Aldarull a la sala i aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Rodríguez, no, la moral
no es una cuestión personal; la moral en un estado de derecho
se incorpora a las leyes, normalmente. Sí, es así, pero bueno,
esto no es nuestro debate ahora. 

Mire, lo que sí que está claro, y así lo vimos publicado y no
hemos visto ningún desmentido suyo, es que usted estuvo
comentando con el Sr. Hidalgo la posibilidad de hacer un
informe, que efectivamente se hizo, sobre el riesgo de
inundación en la zona, en el aparcamiento que iba a ser
cerrado. 

También hemos visto publicado y usted no lo ha
desmentido, y aquí tiene la ocasión de decirlo y hacerlo, que
usted se interesó por el nombre del juez que llevaba el asunto
y que por lo visto actuó en contra del interés del Sr. Hidalgo. Sí
que me interesaría especialmente que me dijera por qué se
interesó usted por el nombre del juez, ¿por qué?; sí que diera
alguna explicación. Los ciudadanos pueden pensar simplemente
por aquél motivo por el que usted se pudiera interesar por el
nombre del juez, y creo que nunca de las explicaciones que
encuentren es una explicación de carácter correcto, ni mucho
menos. 

Sr. Conseller, ¿dio usted apoyo moral, ayudándole con un
informe e interesándose por el nombre del juez que paralizó
mediante unas medidas cautelares la actuación del Sr. Hidalgo?
Dígalo delante de esta cámara ahora que tiene ocasión. ¡Ah!, y
si tiene que jurar no lo haga sobre La Biblia, jure sobre Las
aventuras de Pinocho que le irá mejor.

(Petit aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberà):

Vuelvo a decir que la cuestión moral es parte de cada uno.
A usted no le importa la mía, a mí no me importa la suya. Se la
(...) usted gratis.

Mire usted, yo hablé con el Sr. Hidalgo el día 7 de agosto,
que me dijo que había habido una resolución judicial donde le
anulaban un decreto, y expresé mi extrañeza que el 8 de agosto
actuaran los tribunales porque el mes de agosto es un mes
inhábil para los tribunales. Solamente dije esto. Pero mire
usted, yo no puedo dar ningún apoyo a lo que no conozco. 

Usted conoce mis conversaciones porque el juez pinchó mi
teléfono y estuvo pinchado del 5 al 12, usted las conoce; pero
si yo conociera las suyas seguro que serían mucho más
interesantes, usted no soportaría como yo un pinchazo de 8 días
y el juez lo levantaría, porque usted cometería delito. 

Gracias, señor (...).

(Aldarull a la sala i aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 378/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a problemes de corrupció a les Illes
Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 12, RGE núm. 378/07, relativa a
problemes de corrupció a les Illes Balears, que formula la
diputada Sra. Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista. 

Pregaria silenci, per favor. Sra. Armengol, vostè té la
paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. President del Govern de les Illes
Balears, avui vostè s’ha destapat tal i com és; alguns ja ho
sabíem, però avui s’ha destapat davant tothom: un mentider.

(Remor de veus)

Acaba d’afirmar textualment..., acaba d’afirmar
textualment: “Només hi ha una persona política imputada en
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casos de corrupció a les Illes Balears, que és la Sra. Nájera”.
Això és una afirmació seva, Sr. President, i això és una mentida
flagrant als ciutadans d’aquesta terra. Això demostra el poc
respecte que vostè té a aquest parlament, que representa tots els
ciutadans, i als ciutadans de les Illes Balears, que l’escolten
amb atenció perquè esperen que el seu president faci alguna
cosa davant la corrupció que està imperant en el seu partit, Sr.
President del Govern. En aquest moment, imputats del Partit
Popular, n’hi ha: 11 persones a causa del cas Ses Salines, 9
batles i 2 tinents de batle de Partit Popular; el batle de
Llucmajor, el batle de Santa Eulàlia, el batle de Sant Josep, un
regidor del Partit Popular de Ciutadella i, òbviament, el Sr.
Hidalgo, que és a la presó, Sr. Matas, i és del Partit Popular.

Per tant, respongui’ns: pensa fer o no fer alguna cosa en
aquesta qüestió?, que és un càncer per al seu partit però també
per a la nostra comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President del Govern.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):

Moltes gràcies. Entenc, Sr. President, que he de contestar
la pregunta que figura a l’ordre del dia.

(Rialles)

Contestant la seva pregunta no hi ha, com vostè sap, no hi
ha ningú en aquesta situació. Gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Miri, ara entenc per què no vol
comparèixer en el Parlament per explicar el que sap, perquè
vostè sap molt, perquè vostè està molt implicat directament i
vostè és culpable del que està succeint en els ajuntaments
governats pel Partit Popular.

Miri, Sr. Matas, a un mentider se l’agafa tot d’una, i a vostè
tothom el té agafat. Menteix constantment. Avui acaba de
mentir d’una forma flagrant i, per favor, li deman el mínim
respecte als ciutadans d’aquesta terra, que no es mereixen tenir
un president que s’amaga davall l’ala. I per què s’amaga?, de
què té por, Sr. Matas? Hi ha molta gent del Partit Popular
imputada, però n’hi ha molta que hauria d’assumir
responsabilitats polítiques. I sap la meva opinió, Sr. Matas?,
que és vostè que ha d’assumir responsabilitats polítiques,
perquè vostè...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor...

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Vostè és el que està tapant i amagant i ajudant...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, un poc de silenci.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

...tota aquesta situació política. El Sr. Rodríguez ho va dir
molt bé: “los dos estamos en el mismo paquete, los dos estamos
en el mismo barco”, referint-se a ell i al Sr. Hidalgo, i vostè
està en el mateix vaixell que el Sr. Rodríguez i que el Sr.
Hidalgo, que és a la presó.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor..., per favor...

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rodríguez, per favor...

(Continua la remor de veus i petit aldarull a la sala)

Sr. Rodríguez, per favor... Sr. Rodríguez... Un poc de
silenci. Sr. Rodríguez, per favor, el crid a l’ordre.

Té la paraula..., el Sr. President del Govern.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):

Moltes gràcies, Sr. President. Jo insistesc en el fet que
nosaltres tenim l’obligació d’actuar quan es presenta un cas
d’aquestes característiques; hem actuat. I insistesc en el fet que
avui l’única persona que pertany a un partit que té una
imputació per corrupció política és la Sra. Nájera, del seu
partit. Això és un fet constatat.

Però escolti, miri, jo entenc la seva estratègia electoral i
entenc la seva estratègia en aquest parlament. Jo entenc que
vostè sota cap concepte voldrà parlar dels problemes dels
ciutadans, ni vostè voldrà parlar aquí del perquè avui hi ha
menys aturats que hi havia fa quatre anys, ni del perquè avui hi
ha més turistes que hi havia fa quatre anys; s’han fet hospitals,
s’han fet escoles, i a vostè tot això no li interessa, perquè
l’estratègia electoral ha de ser canviar les regles del joc perquè
vostè sap que si debatem gestió, si ens posam a fer feina pels
problemes dels ciutadans, no té cap possibilitat. Però jo li dic:
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escolti, a mi em sap molt de greu, però nosaltres insistirem, i jo,
si vostè no té inconvenient, em continuaré dedicant a fer feina
per solucionar els problemes dels ciutadans i per oferir
propostes de futur per a aquesta comunitat.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala i aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 7936/06, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del
Govern de les Illes Balears en matèria d'immigració en
relació amb l'escolarització.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de la interpelAlació RGE núm. 7936/06,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general del Govern de les Illes Balears en matèria d’immigració
en relació a l’escolarització. En nom del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Senyores diputades, senyors diputats, duim aquí avui una
interpelAlació per parlar de polítiques d’immigració referides a
escolarització d’alumnat estranger. El primer que m’agradaria
dir és expressar la meva sorpresa per l’absència de la consellera
d’Immigració, ja que precisament aquesta interpelAlació va
dirigida molt específicament a ella, ja que ens interessava saber
quines són les mesures concretes que s’han posat en marxa en
el segon pla d’atenció per a persones immigrades. Ja sé que
qualsevol membre d’aquest govern pot contestar aquesta
interpelAlació; per tant no dubt en cap moment que tendré
resposta per part del Govern, però sí que m’hagués interessat
que fos la mateixa consellera que donàs explicacions de les
seves responsabilitats.

Bé, la Conselleria d’Immigració ha aprovat un pla, el segon
pla d’atenció a les persones immigrades de les Illes Balears, i
aquest pla du una sèrie d’objectius que es concreten després en
diferents mesures amb la intenció de fer efectiva la integració
de les persones nouvingudes en aquesta comunitat. Hem parlat
en altres ocasions d’aquest pla i hem de dir, hem de repetir, que
al nostre entendre és extremadament deficient però, bé, és el
pla de la Conselleria d’Immigració i de la política d’aquest
govern del Partit Popular.

Pel que fa a escolarització, encara que és cert que no hi ha
cap objectiu que ho expressi així exactament en el pla, hem
parlat en altres ocasions del fet de l’escolarització equitativa
d’alumnes nouvinguts, i hem demanat que es dugui a terme per
part de la conselleria d’una manera equitativa entre tots els
centres sostinguts amb fons públics, és a dir, entre els centres
públics i els centres concertats, tal com recomanen tots els
experts i tal com ha reclamat per dues vegades el Defensor del
Poble. 

Voldria recordar també aquí que en aquest parlament es va
aprovar una proposició no de llei presentada pel Grup Esquerra
Unida i Els Verds i modificada en el sentit de retirar els

terminis per prendre aquestes mesures. Aquestes mesures que
es plantejaven a la proposició original no eren altres que
“presentar -i llegesc textualment- al llarg dels propers cursos -
recordem que era el 2003- un paquet de mesures tendents a
aconseguir l’objectiu que l’alumnat estranger sigui distribuït de
forma equilibrada entre tots els centres sostinguts amb fons
públics”. Bé, doncs, aquest text que acabam d’escoltar va ser
aprovat, va ser proposat, millor dit, per un diputat del Grup
Popular, el Sr. Gornés, i com hem dit abans va ser aprovat per
tots els grups de la Cambra. Per tant hi havia un compromís des
del 2003 d’anar presentant mesures a fi d’anar aconseguint, que
nosaltres ja sabem que no és una qüestió que no es pot
aconseguir d’una manera immediata, però sí anar corregint la
situació.

Bé, doncs, tenim ara en aquests moments una consellera
d’Immigració que ens ha dit en altres ocasions que ella no té
competències en educació, i és cert; però també és cert que en
moltes ocasions aquesta mateixa consellera ens ha dit que la
seva era una conselleria transversal, i nosaltres hi estam
d’acord; el que passa és que segurament no entenem el mateix
per transversal del que entén la consellera, perquè si
precisament és transversal, té aquesta transversalitat la
Conselleria d’Immigració, hauria d’haver influït, hauria d’haver
convençut, hauria d’haver proposat a la Conselleria d’Educació
mesures per tal d’arribar a l’escolarització equitativa, i això sí
que és competència de la Conselleria d’Immigració, ja que
implicaria una millora en la distribució de l’alumnat, qüestió
fonamental per a una bona escolarització, en primer lloc, i per
a una bona integració, qüestió fonamental i competència de la
Conselleria d’Immigració.

I mirin, senyores i senyors diputats, no sols no han aplicat
cap mesura correctora, ni la Conselleria d’Educació per donar
compliment a la resolució del 2003, sinó..., ni tampoc, per
suposat, la Conselleria d’Immigració, perquè no sols no s’ha
duit cap mesura a terme per equilibrar aquesta situació sinó que
la proporció d’alumnes immigrants escolaritzats a centres
públics enfront del concertat ha augmentat aquesta
desproporció. En el curs 2004-2005 es varen escolaritzar 1.389
alumnes a centres públics i 206 a centres concertats; el 2005-
2006, la distribució ha estat: 1.544 alumnes a centres públics i
sols 162 a centres concertats, és a dir, ha augmentat el nombre
d’alumnes nouvinguts, evidentment, però ha augmentat molt
més la proporció a centres públics que els escolaritzats a
centres concertats. I, Sr. Conseller d’Educació, no són dades
que jo m’inventi, són dades de la seva conselleria.

Per tant, veim molt clarament amb aquestes dades quina és
la política del Partit Popular en aquest tema i la de la
Conselleria d’Immigració, la qual no ha fet ni una sola passa
per corregir aquesta situació.

Però anem a veure, que és el que avui ens interessaria, anem
a veure quines són les polítiques que ens diu la Conselleria
d’Immigració que durà a terme en aquest Pla d’atenció a les
persones immigrades pel que fa a educació. Té una sèrie
d’eixos, uns referits a educació, altres a serveis socials, altres
a temes laborals i nosaltres avui ens fixarem més
específicament en l’eix 3, referit a educació.
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Un d’aquests objectius, en té una sèrie, no sé si molts ni
pocs, però concretament té quatre objectius generals, nou
específics i 116 mesures, 16 mesures, perdó, i setze mesures.
Un d’aquests objectius diu concretament: garantir una plaça
escolar a tots els nins i joves immigrants en edat
d’escolarització obligatòria. Jo sé que vostè, Sr. Fiol, ho sap,
però sí que, com que la meva intenció era dirigir-me a la
consellera d’Immigració, jo no sé si ella sap que en aquesta
comunitat i en aquest país tots els nins i nines i joves vinguts,
venguin d’on venguin, tenen dret a una plaça escolar; per tant
aquest objectiu ve garantit per llei. El seu no compliment, Sr.
Conseller, ja que m’hauré de dirigir a vostè, seria un delicte.
Per tant, posar això com a un objectiu de la Conselleria
d’Immigració, sincerament, té poca consistència, com a mínim.

Bé, també és curiosa la mesura corresponent a aquest
objectiu que es proposa, que diu, concretament: creació d’un
programa destinat a facilitar la relació família-escola. Si
l’objectiu a nosaltres ens pareix una mica absurd, que vengui
aquí, ja que és una qüestió que està garantida per llei, la mesura
corresponent sí que ens pareixeria bé; creim que és necessari un
programa destinat a facilitar aquesta relació, però, Sr.
Conseller, o Sra. Consellera d’Immigració, m’agradaria que
m’explicàs quin és aquest programa que ha posat en
funcionament amb aquesta mesura, perquè, sincerament, ni jo
ni voldria dir que molta gent relacionada amb l’educació
tampoc no ho coneix.

Per seguir amb un altre objectiu: facilitar l’adaptació
idiomàtica de l’alumnat estranger; proposa per acomplir aquest
objectiu, provisió de professorat d’atenció a la diversitat dels
centres públics i concertats. Pot ser també que la conselleria no
sàpiga que, però qualcú evidentment li hauria d’haver dit,
aquest professorat ja existia abans del pla. Per tant, res de nou,
a no ser que ara aquest professorat arriba a les escoles sense
cap tipus de formació específica i moltes vegades sense saber
quina serà la seva tasca, i és així, Sr. Conseller Fiol. Jo voldria
que també me digués quines són aquestes altres mesures que
ella proposava per acomplir l’objectiu.

Seguint amb altres objectius: lluitar contra l’absentisme i la
desescolarització de l’alumnat immigrant. Aquí les mesures
concretes que proposen són dues, com a tots els objectius, i una
diu: establiment de mesures -hauríem de saber quines mesures,
perquè això se suposa que és una mesura- per al manteniment
de l’alumnat a tots els cicles educatius. I la mesura següent diu
-i em cregui que si li dic que ho he hagut de mirar dues
vegades, perquè no m’ho podia creure; fins i tot he anat a la
versió castellana- torna a dir: establiment de mesures per al
manteniment de les alumnes immigrades a tots els cicles
educatius; o sigui, el mateix, una per a tot l’alumnat, on, segons
vostès, no hi deuen figurar les alumnes, i llavors fan un apartat
concret per a les alumnes. Bé, això és la seva política, o tal
vegada pensen que les alumnes no formen part de l’alumnat, la
veritat és que no tenc paraules per comentar aquestes dues
mesures.

Per una altra banda, he de dir-li, i aquí està molt
específicament ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Rado, per favor.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

... especificat, -sí, Sr. President-, per part de la presidenta de
la FAIB, on diu que fan falta molta prevenció en el sistema
educatiu a fi que els alAlots no estiguin en el carrer, això ho diu
la presidenta de la FAIB. Per tant, jo me deman, una vegada
més, quines són aquestes mesures que vostès han posat en
marxa per acomplir aquest objectiu de lluitar contra
l’absentisme d’aquest alumnat.

Un altre tema que ens agradaria tocar, encara que no tendré
temps, però sí que m’agradaria que, si vostè me pot donar
qualque explicació del tema de què contractaran mediadors per
a temes sanitaris i educatius a les escoles. Ja havien d’estar en
funcionament, pels meus coneixements aquests mediadors ni hi
són ni se’ls espera. Per tant, seria bo que també ens explicàs si
això eren només bones intencions o una notícia per sortir als
mitjans de comunicació o realment tenien intenció de fer
qualque cosa més, perquè ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Radó, per favor, que du tres minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

... sí, només dir, molt breument, que si s’ha fet qualque
mesura referida al tema educatiu, hem de dir, una vegada més,
que ha estat gràcies als fons traspassats per a integració
d’immigrants concedits pel Sr. Aznar, aquest que vostès tan
insulten a les manifestacions i que li tenen tanta mania.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació i Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Rado, en primer lloc, li agraesc aquest reconeixement tan
explícit a la política del Sr. Aznar, que l’honora a vostè
moltíssim, supòs que és un lapsus linguae.

Primera qüestió, la interpelAlació no permet deduir, com
vostè diu, que sigui adreçada a la Conselleria d’Immigració, el
contrari, perquè es refereix als problemes d’escolarització de la
immigració, que és una competència exclusiva completament
del Departament d’Educació, per tant, no se sorprengui que
sigui jo qui es faci càrrec d’atendre aquesta interpelAlació o de
respondre aquesta interpelAlació.

I vostè dirigeix pràcticament la gran part de la seva
intervenció al segon Pla integral d’atenció a les persones
immigrants de les Illes Balears del qual llavors parlaré, però,
naturalment, em veig obligat a contextualitzar el que diré
llavors respecte d’aquesta qüestió concreta dins una escenari
que ha de dur sempre una profunda reflexió: aquesta és la
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comunitat autònoma que més alumnes immigrants té dins les
seves aules, això és un fet estadístic; no ho érem a l’inici de la
legislatura, però ho som al final, avui estadísticament la nostra
comunitat té un 12,2% d’alumnes estrangers, la que més de tot
l’Estat espanyol, més que cap altra comunitat, la mitjana
d’Espanya se situa a un 7,4, nosaltres estam a un 12,2 i som els
que més. Això és una cosa que ens ha de fer reflexionar.

Ho dic perquè les recomanacions que es puguin fer des de
moltes fonts variades i des de la pròpia oficina del Defensor del
Poble, naturalment, s’han de contextualitzar dins la realitat en
què ens trobam i dins les possibilitats reals en què ens trobam,
també en les possibilitats financeres en què aquesta comunitat
no està correctament atesa.

Quan s’ha parlat d’aquesta qüestió, perquè aquesta no és
una qüestió nova dins aquest Parlament, és una qüestió
recurrent, se n’ha parlat moltes vegades, m’he interessat a fer
qualque petit estudi comparatiu per saber si realment aquesta
situació a les Illes Balears era tan catastròfica, si existia
realment una desproporció tan gran entre els alumnes que van
a l’escola concertat i els que van a l’escola pública; si realment
d’una forma exclusiva aquí hi havia -i és cert que hi és- una
major presència d’alumnes immigrants a l’escola pública, la
qual, per altra banda, és una escola d’una gran qualitat, o
pretenem que ho sigui i cada vegada més, aposta hi dedicam
molts recursos, o realment era una qüestió que era induïda, era
una qüestió que es diu però no se sap molt bé perquè es diu. I
m’he entretingut a fer un estudi, ens hem entretingut la nostra
gent a fer un estudi comparatiu a veure quin percentatge
d’alumnes estrangers estan a l’escola pública, per comunitats
autònomes.

Hem situat una mitjana d’aquesta legislatura en 82,1 a
Balears, de mitjana, i ens trobam que la presència d’alumnat
estranger a centres públics, insistesc, Balears és a la mitjana
d’Espanya i per damunt tenim Galícia, Catalunya, Andalusia,
comunitat Valenciana, Canàries, Castella-La Manxa, Múrcia,
Extremadura i, naturalment, Ceuta i Melilla; per tant som a una
mitjana intermèdia i tenim una gran presència numèrica i
percentual d’immigrants, la qual cosa, per ventura no és el
desitjable ni el perfecte, el desitjable seria estar
aproximadament a la meitat, podem, hauríem, possiblement, de
millorar en aquesta qüestió, fent possible cada vegada més, és
el nostre plantejament, i aquí diferim completament, que la
lliure elecció de centre permeti que també, si ho volen i ho
pretenen, aquests alumnes puguin anar a centres concertats.
Perquè, a més, tenen avantatges, alguns avantatges, sobretot en
qüestions de renta, en molts casos que els habilita per tenir fins
i tot punts adequats, a més de la reserva de plaça de la qual
llavors parlaré, per tenir garantida una presència.

Efectivament, hi ha una obligació de mantenir una sèrie de
places que hem mantingut per a alumnes amb necessitats
educatives especials i en aquest cas aquest criteri s’ha
mantingut. I voldria dir que s’ha respectat menys, això ha estat
també motiu de debat en aquest Parlament altres vegades, en
aquells casos que una de les places quedi vacant, la qual
s’atribueix a la persona que la demani, perquè hem pensat que
entre el dret d’una persona que demana una plaça que viu aquí
i el dret d’una persona que encara no ha vingut, que no sabem
qui serà ni sabem si vendrà, ha de preferir-se el dret d’aquesta

persona que demana aquesta plaça que viu aquí. Aquest és un
criteri divergent amb el que vostès aplicaren quan governaven.

Clar, llavors vostè, he fet una altra comparança, per a també
contextualitzar, perquè és molt fàcil establir el discurs que el
Govern del Partit Popular pretén que tots els alumnes
estrangers vagin a l’escola pública, i això ens du a un discurs,
s’ha arribat a dir, de crear segregació, de crear divisió, de fer
espais de tancament, i tal. Bé, percentatge d’alumnes
matriculats a les escoles públiques, alumnes estrangers
matriculats a les escoles públiques el darrer curs que vostès
governaren, 2002-2003, 82,71; que el curs 2003-2004 va baixar
al 82,4 i que el curs 2004-2005 va pujar un punt, al 83,5, i que
l’any passat va baixar un poquet i es va situar en el 83,2. Per
tant, durant quatre anys o cinc anys ha tingut una oscilAlació
d’un punt, un punt i mig percentual, me sembla que també és un
dels segons límits que volia posar avui damunt la taula, ja he
posat la comparació amb la resta de comunitats autònomes i ara
pos la comparació amb el govern anterior, el qual també tenia
una gran preocupació, com tenim tots, per donar una atenció
justa i adequada a aquestes persones.

Llavors vostè, perquè no me vull enredar amb altres coses
que volia parlar, però vostè ha cenyit molt bé la interpelAlació
a un tema molt concret i jo ara intentaré parlar, (...) d’altres
qüestions de les quals m’interessava parlar, però no vull que
llavors pugui dir, i ho diria amb raó, que he vengut aquí i he
parlat de coses distintes de les quals vostè ha explicat; parlaré
del segon Pla d’atenció a les persones immigrades a les Illes
Balears pel que fa referència al món educatiu, de la resta de
qüestions no me correspon a mi parlar-ne. Li dic, per avançat,
que ahir va produir-se un ple extraordinari de la comissió
corresponent interdepartamental, la qual estudia aquesta
qüestió, i es va aprovar el primer informe de seguiment
d’aquest pla, el qual, naturalment es va aprovar ahir i vostè és
impossible que el tengui, però li farem arribar i tendrà ocasió
d’estudiar-ho i de fer les valoracions que li corresponguin.

Vostè ha plantejat tota una sèrie de coses, a mi m’agradaria
explicar accions de la conselleria que s’han produït, objectius
generals: garantir als nins i als joves immigrants l’accés al
sistema educatiu i afavorir la seva integració. Vostè diu que és
una obvietat, és ver que és una obvietat el dret a l’educació de
tots els que venen aquí, però convé subratllar-lo aquest dret,
perquè de vegades sembla que és una cosa que no costa res i
que no té cap valor. No senyor, té un valor extraordinari, tots
els alumnes que arriben aquí són escolaritzats, tenen dret a ser
escolaritzats i situar-ho com a un objectiu; encara que sigui un
dret que tenen, a mi no me sembla tan desafortunat.

Facilitar l’adaptació idiomàtica de l’alumnat estranger,
programa d’acolliment lingüístic a centres docents, PALID, els
quals ja existien a l’anterior legislatura, no hem inventat res en
aquest apartat; s’hi ha dedicat, perquè això és la valoració de
l’any 2005, s’hi han dedicat 871.442 euros.

Professorat d’atenció a la diversitat; s’ha seguit
incrementant d’una forma molt notable, tenc per aquí les
estadístiques, el creixement dels professors dedicats a l’atenció
a la diversitat, els quals van directament contractats, perquè
vostè ha dit que en aquest camí, o m’ha paregut entendre, que
no s’avançava; l’any 2002-2003 teníem 253 professors dedicats



6482 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 124 / 6 de febrer del 2007 

 

a atenció a la diversitat, el curs 2006-2007 tenim 327
professors dedicats a l’atenció a la diversitat, per tant s’avança,
es creix.

Tallers interculturals, és una substitució del programa
Vivim Plegats, ja saben vostès que era un programa
intercultural on es feien els treballs de diverses cultures per
anar creant un clima de transició i de convivència.

M’ha demanat vostè per la contractació d’interlocució a
familiars; s’ha fet un programa d’interlocucions a familiars
signat amb diverses associacions estrangeres, el qual consisteix
expressament que quan ve un nin, sobretot de fora de l’àmbit
lingüístic romànic, es crida aquest interlocutor per poder
explicar d’una forma clara, concisa, a la família, especialment
en el tema d’asiàtics, especialment en el tema de països de l’est,
com és l’escola, què s’espera de l’alumne a l’escola perquè hi
hagi aquesta interrelació. Això s’ha fet, s’hi han dedicat 16.000
euros a l’any 2005.

Programes d’inserció laboral i social, el programa Isla, ha
dedicat 744.000 euros a aquesta qüestió; el programa Isla és un
programa de transició a la vida adulta i a una professió i per
tant fa molt bé a aquells alumnes que procedeixen de famílies
desestructurades, els quals no tenen un àmbit educatiu clar i
que no tenen un interès especialment per a la formació.

Integració lingüística a la població immigrada, 274.384
euros. I formació de professorat, és a dir, cursos de formació de
professorat específicament adreçats a l’atenció de l’alumnat
immigrant, s’hi han dedicat, el curs 2005, a l’any 2005,
pressupost 2005, 43.628 euros.

Per tant, els eixos del Pla d’immigració és clar que s’han
complert, al nostre mode de veure, i segurament que hauran
quedat deures per fer i, naturalment, quan es faci el seguiment
del 2006 veurem com s’ha avançat i de quina manera s’ha
avançat i quines coses mereixen continuar.

A vostè la sorprèn, perquè clar, jo crec que vostè no ha fet
un seguiment adequat del pla, el programa relació família-
escola ha dit que no existeix, li acab d’explicar que existeix i
s’hi han dedicat doblers.

Lluita contra l’absentisme, li he parlat del programa Isla, el
qual és un programa de transició.

La distinció entre el divers tractament d’alumnes i alumnes
(...) lloc determinat dins (...), perquè hi ha una problemàtica
específicament femenina en l’abandonament escolar, sobretot
a persones de religió musulmana, i necessita d’una atenció
específica, d’un tractament específic, perquè no podem
permetre que alumnes, quan arriben a la menstruació abandonin
l’escola i no tornin mai a l’escola, i és un problema que mereix
un tractament específic perquè té moltíssimes complexitats i,
naturalment, és inacceptable, perquè entre d’altres coses,
l’educació a Espanya és obligatòria fins que s’acaba el segon
cicle de secundària, fins que s’acompleixen 16, 17 o 18 anys en
alguns casos.

Per tant, crec, Sr. President, i acab perquè no vull abusar de
la cortesia que correspon emprar el temps que a un li

confereixen en una jornada tan densa com la que es presenta
avui, no voldria per tant abusar del temps i ja n’estic abusant,
i per tant en un segon torn si he de tenir una altra intervenció,
o puc aclarir alguna de les qüestions que vostè ha plantejat i
alguna que segur ha quedat en el tinter, doncs ho faré a una
segona volta amb molt de gust.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. El Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, no intervé. Pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Vull iniciar la meva intervenció assenyalant que en el breu
temps de què dispòs la meva intervenció anirà fent una reflexió
sobre la política d’immigració d’aquest govern pel que respecte
a l’àmbit educatiu, i em centraré en l’àmbit educatiu, en primer
lloc perquè d’educació és bàsicament del que s’ha parlat a la
resposta del conseller i, sincerament, perquè jo també amb la
formulació de la pregunta havia entès que parlaríem de
l’escolarització bàsicament, i per això, com també se n’ha
tractat, me centraré, encara que consider que tots els aspectes
que la Sra. Rado ha tractat, més amplis, mereixen també un
debat en aquesta cambra sens dubte perquè són fonamentals.

Bé, aquest no és un tema nou, efectivament no és un tema
nou, per activa i per passiva els grups de l’oposició en aquesta
cambra hem denunciat el que per a nosaltres és una deriva
d’aquest govern respecte d’aquesta temàtica. Jo no entraré en
xifres, ja s’han dit xifres, les ha dit la Sra. Rado, ja s’han
exposat, però crec que sí que tots podem centrar-nos en una
realitat que jo crec que és inqüestionable: avui per avui
l’alumnat immigrant es concentra a les aules dels centres
públics. I si a altres comunitats autònomes passa el mateix,
doncs aquestes comunitats autònomes també tenen un
problema, també ja el solucionaran, nosaltres hem de procurar
solucionar el que tenim.

Tampoc ara no entraré en els mecanismes que s’haurien de
posar en marxa per evitar aquesta situació o en els mecanismes
ja existents que l’actual administració ha eliminat. Perquè això
també ho vull deixar molt clar, l’anterior govern el que sí va
intentar és fer retrocedir aquesta desigualtat, va prendre
mesures, agradaran o no agradaran, hi estaran d’acord o no hi
estaran d’acord, amb la intenció d’aconseguir una equitat en la
distribució de l’alumnat immigrant, es va avançar el que es va
poder, però el que sí està clar és que es va intentar, i no és
senzill, ho reconec, però es va intentar. El mal és que dubt que
ara s’intenta.

Parlarem, parlaré, llavors, de les conseqüències del que
s’està (...) en aquest moment, d’allà on ens pot portar la situació
actual i crec que seria bo que, abans de res, parléssim de
solidaritat, de colAlaboració solidària. Perquè la immigració, al
nostre parer, no és un problema, la immigració en si mateixa no
és un problema, i açò crec que ho hem de deixar molt clar,
perquè si no confonem la població, el problema està en la
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manca de recursos per atendre les necessitats que genera la
immigració, i és cert que aquesta manca de recursos moltes
vegades no és imputable a la comunitat autònoma, sinó que
hauríem d’anar a males transferències, el que sigui; però de fet
tenim aquest problema i aquesta manca de recursos sí és un
problema, la immigració per si mateixa no. I és evident, en
aquesta línia, que el nostre sistema educatiu no té, ara per ara,
recursos suficients per atendre bastament i amb garanties les
noves necessitats que l’alt índex d’immigració ha generat en un
breu termini de temps, i jo crec que amb açò hi estam tots
d’acord, perquè si no hi estiguéssim d’acord crec que seria
inconsciència.

I en aquest punt de l’argumentació és quan convé demanar-
nos la pregunta cabdal: com es pot permetre, llavors, que, amb
un panorama de manca de recursos, una part dels centres
sostinguts amb fons públics no colAlaborin solidàriament per fer
front a aquestes noves i creixents necessitats? Això no s’hauria
de permetre o almanco s’haurien de fer passes per solucionar-
ho, cosa que ens preocupa perquè no s’estan fent. I nosaltres
creim, sincerament, que aquestes problemàtiques, les quals són
serioses, s’han d’enfrontar amb unitat d’actuació i repartint les
càrregues que suposen entre tots, sense excepció. I sincerament
també creim que la política d’aquest govern ha provocat que
s’incrementi aquesta diferència i que cada vegada més atendre
la diversitat recaigui majoritàriament sobre els centres públics.
I dic majoritàriament, perquè açò no s’ha dit aquí, però també
crec que és de justícia dir-ho, dic majoritàriament perquè hi ha
alguns centres concertats que assumeixen, i amb molt d’esforç,
la part alíquota que els correspon a la solució del problema, açò
també ha de quedar clar.

Però, en general, la política del govern ha tendit a estalviar
als centres concertats o a alguns centres concertats qualsevol
dificultat que pugui suposar acollir immigrants a les seves
aules, i nosaltres consideram que això és una política injusta i
a més insolidària. I sobretot, i açò és el més greu, curta de
mires i perillosa, perquè pot generar problemes, sinó ara en un
futur, en un futur que tal vegada nosaltres no tendrem cap
responsabilitat ni parlamentària ni de govern però que el
veurem encara, és a dir que un futur que no és molt llunyà. I
dins una política que farà que hi perdem tots i que, de fet, ja hi
perdem; hi perden els centres públics, els quals veuen les seves
aules cada vegada més massificades, amb més dificultats per
garantir un aprenentatge com cal. Però també hi perden, i açò
no ho solem dir, però ho hem de dir, també hi perden, encara
que no ho sembli, els centres concertats, els quals no tenen
gaire alumnes immigrants o no en tenen, també hi perden
perquè si no assumeixen alumnes immigrants dins les seves
aules eduquen els seus infants, els que tenen al seu càrrec, sense
conèixer la realitat multicultural que els tocarà viure; els
eduquen en una realitat que res tendrà a veure amb el món que
trobaran fora de les aules. I sobretot, he dit que hi perdien els
centres públics, hi perden els centres concertats, però sobretot
hi perd la nostra societat en el seu conjunt, perquè llavors quina
societat -i açò ens ho hem de pensar tots- estam construint?
Una societat dual? Una societat segregada? Una societat
classista, tipus victorià, cadascú al seu lloc i separat? Jo crec
que no hauríem de voler construir una societat d’aquestes
característiques.

Jo no entraré si és açò el que premeditadament es pretén, jo
no sé si açò es fa conscientment, si s’hipoteca conscientment el
nostre futur, però el que sí és cert és que aquestes són les
conseqüències que ens esperen si no posam remei al problema.
Qualsevol entès en la matèria ens dirà que l’escola és una eina
fonamental per a la integració social dels immigrants; però
quina integració es pot fer quan la majoria d’alumnes ja són
immigrants? Açò és el que passa a molts de centres públics; i
quina integració es pot fer quan el centre i el professorat es
veuen desbordats per la problemàtica? I per l’altre costat de la
moneda, el qual també és bo veure, quina visió de la
immigració han de tenir els alumnes que no conviuen amb ella,
que no coneixen la diversitat cultural de la societat actual, tal
i com passa a molts centres concertats?

Crec que estam creant, s’està creant una situació explosiva,
una situació que ja podríem veure les conseqüències a altres
països, una situació que ha provocat greus conflictes a
barriades angleses, a barriades franceses, ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Riudavets, per favor.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, acab tot d’una. ... perquè jo crec que bàsicament una
societat segregada és una societat que generarà conflictes entre
grups. I açò, per tant, i ja acab, crec que ens ho hauríem de
replantejar, s’hauria de replantejar aquest govern, el qual en té
la responsabilitat, hauria d’evitar fer d’açò un casus belli contra
altres partits i altres governs, perquè jo crec que l’anterior
govern va fer el que va poder en aquesta direcció, però
malauradament aquest govern estic convençut que no fa res, al
contrari, ha eliminat els mecanismes que hi havia; i jo aquest
govern, sincerament, pens que crea les llavors dels conflictes de
demà i açò és la seva responsabilitat en aquest moment, però
demà serà culpa seva. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. López.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, segurament repetiré algunes de les coses que aquí ja
s’han dit, però crec que és important i necessari que a vegades
es tornin a dir. El règim d’admissió d’alumnes als centres
docents sostinguts amb fons públics reconeix el dret dels pares
a la lliure elecció de centre; de manera especial les disposicions
indiquen els criteris preferents per a l’admissió dels alumnes a
centres sostinguts amb fons públics en cas de no existir places
suficients, i concedeix a les administracions educatives
competents la regulació del procediment. 

El procediment es basa en uns criteris que facin efectiu el
dret de tots els alumnes a una plaça escolar en les etapes i els
nivells obligatoris que constitueixen l’ensenyament bàsic, com
també els nivells no obligatoris mitjançant la programació
general de l’ensenyament i l’oferta anual de places escolars.
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Que facin efectiu el dret a la lliure elecció de centre per part
dels alumnes o dels pares, les pares o els tutors, si aquells són
menors d’edat; el dret d’escollir centre docent fa referència a
places escolars creades tant per l’administració pública com per
la iniciativa privada. Que facin efectiva la no discriminació per
raons ideològiques, religioses, morals, socials, de raça, de sexe,
de naixement, de nacionalitat, ni qualsevol altra circumstància
de caràcter personal o social. Que facin efectiva l’admissió en
qualsevol centre docent que reuneixi els requisits d’edat i
acadèmics exigits per l’ordenament jurídic vigent i que el
centre disposi de places suficients sense condicionar l’admissió
cap tipus de situació personal o colAlectiva; només es reserva un
determinat nombre de places reglamentàriament fixades per als
alumnes amb necessitats educatives especials associades a
condicions personals de discapacitat psíquica, motora,
sensorial, trastorns greus de conducta o superdotació
intelAlectual. A més hi ha establertes les mesures necessàries per
tal de facilitar l’escolarització en condicions que afavoreixin la
inserció.

Quan el nombre de places escolars finançades amb fons
públics en un centre és inferior al nombre de solAlicitants,
l’admissió es regeix per criteris establerts que no vulneren els
criteris generals esmentats anteriorment. Les comissions
d’escolarització ja s’encarreguen de redistribuir els excedents
de solAlicitud segons l’ordre de preferència pels centres
manifestat a les solAlicituds i el resultat obtingut per cada
solAlicitud en el procés de valoració corresponent. El problema
sorgeix amb els alumnes que necessiten escolarització fora del
procés ordinari, alumnes que es distribueixen segons els cursos
d’escolarització i el nombre d’alumnes, és a dir, en funció de la
disponibilitat de les places vacants; també tenint en compte la
disponibilitat dels mitjans, recursos humans i tècnics que
permetin l’acollida de l’alumnat immigrant, sobretot d’aquell
que té una necessitat específica d’integració. 

Nosaltres creim que el problema principal no és tant el
moment i el lloc d’escolarització, sinó quines són les mesures
i els programes aplicats per a la integració d’aquests alumnes,
i és aquí. El que importa són les mesures que es poden
emprendre per acollir-los, quina és la infraestructura real i els
mitjans personals i tècnics disponibles. No s’ha de fer un mal
ús de la racionalització de la inscripció dels alumnes
immigrants, no s’ha de fer un mal ús polític d’aquestes
iniciatives. Voler deixar places vacants per a l’escolarització
fora de termini ordinari pot fer que aquestes places quedin
vacants tot el curs, i alumnes que haguessin pogut entrar es
veurien obligats a anar a un altre centre. Si no es fa com s’està
fent i ha estat fet sempre, nosaltres consideram que es
lesionarien els drets dels alumnes que haguessin solAlicitat el
centre on queden places vacants en primera opció.

La Conselleria d’Educació i Cultura ja està duent a terme
mesures per a la integració d’alumnes amb necessitats
educatives especials, siguin del tipus que siguin. En tres anys
s’ha incrementat el nombre de professors de suport d’atenció a
la diversitat, més o manco un 30% a primària i un 27% a
secundària. En tres anys la dotació de recursos als centres
concertats de primària i secundària també ha tingut un
important augment: hem passat de 21 centres a 51 centres en
els recursos especials per donar suport a la diversitat. En tres
anys ha augmentat un 27% la partida econòmica que tenen els

centres públics per atendre la diversitat. També s’està fent una
sèrie d’actuacions importants de suport a l’equip de professors
de suport als centres educatius. 

A la pràctica s’estan realitzant moltes activitats i programes,
com molt bé ja ha dit el conseller, i que voldria tornar repetir
perquè els quedin ben clars: agrupaments flexibles en funció de
l’organització de cadascun dels centres, el pla d’acolliment
lingüístic i cultural conegut per PALIC, el taller de llengua i
cultural destinat a l’alumnat provinent dels països de llengües
no romàniques, l’aula d’acolliment i suport lingüístic, cursos de
formació permanent per al professorat, programes d’educació
interculturals, publicació de diccionaris adreçats a l’alumnat
immigrant... És a dir, de tot menys que la Conselleria
d’Educació i Cultura o aquest govern no ha estat treballant i no
està invertint els seus recursos a integrar de veres tot aquest
alumnat.

Creim -ho crec i creim- que la reglamentació d’admissió
d’alumnes als centres docents sostinguts amb fons públics
garanteix la igualtat de tothom, de tothom, a l’hora d’accedir a
les places escolars, i açò és el que realment importa: la situació
d’igualtat de tots els alumnes. No perquè s’hagi incrementat de
manera important el nombre d’alumnes immigrants açò haurà
de suposar que s’hagin de discriminar tots els altres alumnes,
tots entren dins el mateix procés d’escolarització; el que
importa és incrementar les mesures per atendre la diversitat, i
açò és el que ja estan fent la Conselleria d’Educació i Cultura,
la d’Immigració i el Govern en general. És per açò, com altres
vegades ja he fet, que li vull tornar a donar l’enhorabona, crec
que de part de tot el grup. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

(Petit aldarull a la sala)

Sra. Rado, quan vostè vulgui.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, president. Bé, en primer lloc volia rectificar
l’errada que he fet a la meva darrera intervenció: evidentment
deu ser que com que darrerament es veu tant el Sr. Aznar en
aquestes manifestacions que un ja l’arriba a tenir una mica dins
el cap; evidentment el que és insultat és el Sr. Zapatero, no el
Sr. Aznar.

(Intervenció inaudible)

Bé, per una altra banda, per una altra banda, ja que s’hi ha
fet referència aquí, jo també voldria fer referència al text
concret de la interpelAlació. El text concret de la interpelAlació,
que a mi em sembla clar -no ho devia ser-, feia referència a
polítiques d’immigració referides a escolarització. Jo si hagués
volgut parlar, expressament tenir un diàleg o fer una
interpelAlació al conseller d’Educació, ja hagués redactat
“polítiques educatives referents a immigració”, però no era així.
Jo supòs que això també ha vengut bé a fi que la consellera
d’Immigració, que a vegades s’embulla una mica amb aquestes
coses, no hagi comparegut i així el Sr. Fiol ha pogut donar les
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seves explicacions. Però, bé, vostès sabran per què ho fan, per
què ho fan i per què varen nomenar la consellera, això també.

Bé, el Partit Popular -i coment això pel que ha comentat la
diputada que ha intervengut del Partit Popular- manté la tesi
que els alumnes han d’anar on volen. Miri, Sra. Diputada,
discrepam, discrepam absolutament, perquè els pares tenen dret
a tenir una plaça a un centre i decidir quin tipus d’ideari volen
per centre, però no tenen dret a decidir a quin centre van; això
correspon a la planificació de les diferents autoritats
administratives, en aquest cas la Conselleria d’Educació, i això
és així, i discrepam, evidentment; la dreta discrepa de
l’esquerra en aquest i en molts d’altres temes, però en aquest
concret absolutament. No és així.

Jo crec que de tota la intervenció, a pesar que no hagi estat
la consellera d’Immigració, ha quedat clar que no s’ha posat en
funcionament, ni per part d’uns ni per part dels altres, cap
mesura més. Sr. Conseller, si hi ha més professorat és perquè
també hi ha molts de centres projectats durant l’altra legislatura
pel pacte de progrés; evidentment han hagut d’augmentar el
personal; faltaria més que els tenguéssim sense personal,
faltaria més. Però, Sr. Conseller, programes concrets per
millorar la situació, ni un; mesures per disminuir la
desproporcionalitat entre centres públics i concertats, ni una, al
revés, els centres públics cada vegada tenen unes ràtios més
elevades i vostè ho sap, Sr. Conseller, vostè ho sap, que cada
vegada se’n van més per amunt, amb el que representa de
sobreesforç per a tot el professorat que ha d’atendre tot aquest
alumnat en les condicions amb què ho fa. Vostè ho sap, Sr.
Conseller.

S’ha incomplit absolutament la resolució aprovada en el
Parlament, com deia abans, perquè ni una mesura. El programa
d’atenció a la diversitat vostè sap que ja hi era d’abans, no és
nou, senzillament els centres per ventura convendria -jo no sé
si ho fa- convendria que es passejàs pels centres i veuria el que
li diuen; hi ha professorat de la diversitat però és un professorat
poc format en aquest aspecte, moltes vegades el darrer que ha
arribat és el que arriba a aquesta plaça. Sr. Conseller, això no
es pot fer d’aquesta manera, ha de ser un personal format en
aquests temes, i en aquests moments això no és així perquè a
vostès no els importa, amb la condició de cobrir l’expedient ja
els va bé.

Pel que fa al tema del programa Vivim plegats que hi havia
a l’altra legislatura per fomentar la bona integració, què ha
passat?, ha desaparegut? Però existeix aquest programa, miri,
existeix; la Universitat la recollit i l’ha posat en funcionament
a diversos centres. Sí senyor, depèn de la Universitat. 

Viure la interculturalitat. Li ho hem demanat, vostè ens ha
contestat que era un programa que encara no estava molt posat
però que qualque centre s’hi havia apuntat. Jo, com que no eren
molts, com que no eren molts, m’he posat en contacte...,
perdoni, i he parlat -crec- amb les persones amb les quals havia
de parlar, que duien aquest programa. Aquest programa no
saben quin és, i li parl concretament de l’Emili Darder, vostè
sap molt bé quin és, que vostè m’ha contestat aquí que eren uns
que estaven dins aquest programa. 

Per tant jo crec que queda molt clar que ni compleixen les
resolucions del Parlament, ni compleix la Conselleria
d’Immigració amb els pressupost del seu pla d’immigració, i jo
a vostè no l’hi diré, però sí a la Conselleria d’Immigració li
diria que es posàs a fer feina una mica seriosament, no li queda
molt de temps, però si no ho fa així serà recordada per una de
les conselleres més nefastes que ha imposat el Partit Popular en
aquesta comunitat, Sr. Conseller.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rado. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Diputada, a mi em sap molt de greu, perquè ha citat tantes
vegades l’interès que tenia vostè a tenir un debat amb la
consellera d’Immigració que la convid a presentar una
interpelAlació més explícita i més clara, que faci veure amb
claredat que allò que es vol és que comparegui la consellera
d’Immigració. Faci-ho, però no em doni a mi la culpa i no
aprofiti, i no aprofiti, per favor, que això és de molt mala
categoria, perdoni que li ho digui així...

(Remor de veus)

...que no hi hagi la consellera d’Immigració per posar-la
blava.

(Aldarull a la sala)

El debat és..., perquè no té per què ser-hi; no senyor, no té
per què ser-hi. El Govern defensa la interpelAlació quan vol i
com vol, fins aquí hem arribat!

Llavors diré una altra cosa... Diré una altra cosa...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor... Per favor, si són tan amables...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Diré una altra cosa que es ve establint aquí com a una mitja
veritat, i l’ha dita avui una altra vegada: que nosaltres, com si
d’una forma... -puc parlar? Si calla, parlaré, d’acord?- com si
d’una forma subordinada es tractàs...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Jesús Fiol i Amengual):
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...com si d’una forma subordinada es tractàs construïm els
centres que ells planificaren; ho ha deixat caure així, tac!,
dolçament. Ahir anàrem a inaugurar un d’aquests centres,
perquè quan vaig arriba a la conselleria vaig anar a Porto Cristo
i hi havia un cartell que ja estava rostit d’estar al sòl que deia
“Aquí hi farem un institut”, i efectivament el varen planificar,
qualcú havia posat a un paper “hem de fer un institut de Porto
Cristo”; però l’esforç, la gestió, aixecar aquest institut i posar-
lo dret és cosa nostra, i no és una acció subordinada a la de
vostès, perquè de planificar a fer, bé, hi ha una caminada, i
vostès en qüestió de gestió i en qüestió de fer val més que no
diguin res, dels quatre anys que estigueren al Govern, ni de
carreteres, ni d’escoles, ni d’hospitals ni de res, perquè va ser
una catàstrofe...

(Aldarull a la sala)

...encara que ara s’anuncien nous temps. Nous temps però
amb els mateixos de sempre, eh? Nous temps perquè tornin els
d’abans.

(Remor de veus i aldarull a la sala)

Miri, miri, la posició del Govern sobre el tema de la
immigració és molt clara i molt responsable, i molt
responsable, per generar integració, per generar convivència,
per fer possible que aquesta nova gent -jo estic d’acord amb el
Sr. Riudavets- no és un problema; al contrari, és una gran
esperança per a aquesta societat perquè és gent que ve aquí, i
viurà aquí i farà d’això ca seva, i hem de fer tots un gran esforç
d’integració i hem de dedicar molts de recursos, i dedicam
molts de recursos, a vegades potser no en som conscients: en
matèria sanitària, en matèria educativa, en matèria d’acció
social; els recursos que es dediquen a la gent que ve de fora
s’han de posar de relleu qualque vegada i s’han de quantificar
qualque vegada perquè són molt importants, i això pareix que
ho passam com si no fos important.

S’ha crescut en nombre de professors d’atenció a la
diversitat. Vostè diu: “Home!, els colAlegis que nosaltres
planificàrem naturalment exigien això”. Bé, la realitat ha exigit
això, perquè a vegades no som conscients que enguany mateix
s’han presentat fora del termini de matriculació 5.000 alumnes
estrangers; a vegades no som conscients d’aquestes situacions
i del conflicte que això genera. Jo estic molt agraït a l’esforç
que fan els ensenyants i que fan els professors, moltíssim, i crec
que es fa una feina extraordinària, però el que no acceptaré jo
és, quan hem estat defensant que tot això girava al voltant
d’una idea de lliure elecció, que la gent pot intentar triar el
centre al qual vol anar i, si pot ser, aconseguir-ho, no ho
canviaré per un criteri de planificació perquè no estic d’acord
amb un criteri de planificació, perquè moltes vegades la gent el
que vol és anar al centre que té davant ca seva, i aquí ja entram,
entre d’altres, en problemes d’estructura de la ciutat,
sociològics, que desborden i sobrepassen els problemes
educatius, i també ho hem d’entendre, això, perquè això també
forma part de la realitat, això també forma part de la realitat. I
naturalment que les ciutats on hi ha aquest conflicte a les Illes
Balears es configuren topogràficament, socialment, d’una
manera que fa que moltes vegades allò que es pretengui és anar
al centre més pròxim, i això acumula alumnes en aquell centre,
moltes vegades per la pròpia voluntat d’aquests pares. Ho hem

d’entendre, tot això, perquè no és tan fàcil de manejar com
imposar que a tal centre hi han d’anar 15, 20, 25 o 100
immigrants, i aquest és el problema que tenen vostès, el de la
planificació, amb la qual jo no estic d’acord. 

I acab, Sr. President, perquè li he promès que no abusaria
i no sobrepassaria el meu temps. No sé si l’he entesa bé i, per
tant, si el que dic ara no es correspon o competeix amb el que
vostè ha dit, doni-ho per no dit, però si vostè ha volgut insinuar
que hem determinats llocs de feina el darrer que arriba és el que
ho agafa i tal, hi ha qualque tipus de perversió del sistema,
embull, manipulació... M’agradaria que fos més concreta i més
clara, perquè li puc assegurar que no tenim la més mínima
intenció ni el més mínim interès en el fet que persones a les
quals no corresponen exerceixin una feina per a la qual no estan
qualificades. Jo no sé si això succeeix, perquè a una empresa en
què hi ha 12.000 treballadors pot succeir algun cas així, però
denunciï’l i digui’l, però no ho deixi caure com si això fos un
hàbit basat en el desinterès del Govern, en el desinterès de la
conselleria, que això és igual com funcioni, perquè no és vera.

No repetiré totes les qüestions que jo he dit que revelen el
gran esforç econòmic que fa aquest govern, el gran creixement
dels programes, alguns d’ells amb gran encert posat en marxa
per vostès -jo això no li ho neg-, i alguns altres innovadors,
com el d’interlocució amb les famílies, però naturalment no puc
donar per bo que es digui aquí fàcilment, olímpicament, que al
Govern no li interessen aquestes qüestions i que el Govern en
matèria d’escolarització d’immigrants no fa res, perquè això,
senyores i senyors diputats, com hem demostrat moltes vegades
i avui una vegada més -vull agrair també la intervenció de la
diputada del Grup Popular i les seves paraules-, hem demostrat
que naturalment no és vera i que la interpelAlació no tenia el
més mínim argument, i esperam naturalment la moció
subsegüent.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull a la sala i aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

III. Compareixença del Molt Honorable Senyor
President del Govern de les Illes Balears, per tal d'informar
sobre el contingut i els resultats de la III Conferència de
Presidents de Comunitats Autònomes.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia, que
correspon a la compareixença urgent del Molt Hble. Sr.
President del Govern de les Illes Balears per tal d’explicar el
contingut i els resultats de la tercera Conferència de Presidents
de comunitats autònomes, mitjançant l’escrit RGE núm.
224/07.

Sr. President, quan vostè vulgui.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
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Bon dia, Sr. President, senyories. Abans d’entrar en el detall
del contingut d’aquesta conferència de presidents vull aclarir
que he demanat aquesta compareixença en virtut del que ja és
un costum parlamentari i també una proposta de resolució, crec
que era del PSM, que en el seu dia es va aprovar perquè el
president donàs compte del resultat d’aquestes conferències
aquí, en el Parlament.

I també, abans d’entrar en detall d’aquest contingut de la
tercera Conferència de Presidents autonòmics amb el president
del Govern d’Espanya que es va fer dia 11 de gener, vull fer
una consideració, dues consideracions prèvies. La primera és
en el sentit de valorar positivament el fet que es faci aquest
encontre i agrair, naturalment, des d’aquesta tribuna al
president del Govern el fet de convocar aquesta reunió i tenir
així ocasió d’analitzar conjuntament amb tots els presidents
autonòmics les qüestions plantejades que, com saben, eren
bàsicament tres: política de l’aigua, política sobre immigració
i innovació i recerca. I la segona consideració prèvia és també
agrair la colAlaboració dels grups parlamentaris d’aquesta
cambra i també dels presidents i les presidentes dels consells
insulars amb la posició prèvia i amb les aportacions que varen
voler realitzar als documents que s’havien posat damunt la taula
i que havien de ser els documents que havien de constituir
l’ordre del dia d’aquesta conferència de presidents.

Partim, idò, d’una bona idea, amb seriosos entrebancs de
desenvolupament que dificulten enormement l’adopció
d’acords concrets, amb el risc evident que aquesta iniciativa
pugui quedar únicament en un gest, en una foto de tots els
presidents de les comunitats autònomes amb el president del
Govern d’Espanya, que també té, sense cap dubte, el seu valor,
però que no respondria, de quedar-se només en aquesta
fotografia, a les expectatives aixecades en funció de la
importància dels problemes que motiven aquestes trobades al
màxim nivell.

El mateix format de la reunió no té un reglament aprovat i
no té un sistema de funcionament aprovat; ni tan sols no està
legislada la seva convocatòria. Aquest format dificulta
precisament l’adopció d’acords, raó per la qual queda apuntada
la necessitat d’avançar en l’elaboració d’un reglament que
pugui servir de punt de referència, si més no per ordenar els
debats i dotar d’una major vinculació totes les administracions
als acords que es puguin adoptar, guanyant així en concreció i
sobretot en eficàcia. Es tracta d’una opció per a futures
trobades que hauria de permetre incidir més en les qüestions
plantejades i poder d’aquesta manera presentar un balanç que
pogués anar més enllà del balanç actual, que no pot més que
caracteritzar-se en aquests moments per la moderació dels
resultats obtinguts.

Passem, idò, a abordar l’anàlisi de les qüestions que es
varen plantejar en aquesta conferència de presidents. 

En primer lloc la immigració. Per a nosaltres aquest era un
debat de cabdal importància, com havíem tengut ocasió de
posar en evidència amb les trobades preparatòries de la
Conferència de Presidents amb tots vostès, i era una qüestió
transcendental no tan sols pel que pot ser de coordinació de
polítiques, etc., que és molt important i que és molt necessari
davant d’un dels principals problemes de futur que tenen les

nostres societats, sinó especialment per les derivacions
econòmiques del fenomen migratori a les Illes Balears, que
especialment afecten els serveis públics i l’educació, en
concret; com vostès saben l’increment de població, via
immigració, de les Illes Balears en els darrers anys ha estat el
més important, el més espectacular de tot l’Estat espanyol, amb
un increment pràcticament d’una quarta part de la nostra
població només en cinc anys. A més avui tenim el percentatge
de residents no nascuts a les Illes Balears més alt també de tota
Espanya a les Illes Balears, que duplica pràcticament la mitjana
de tota Espanya. 

I és que mentre la immigració ha suposat un notable
increment de recaptació de la Seguretat Social, per exemple en
el cas de les Illes Balears d’una forma substancial, amb tots els
treballadors que s’han incorporat via aquesta immigració al
mercat laboral de les Illes Balears, idò aquest increment de
recaptació ha anat destinat bàsicament a la Seguretat Social;
com vostès saben en virtut del principi de caixa única, és una
font d’ingressos on les comunitats autònomes no tenim cap
tipus de participació; en canvi la despesa, sobretot de caràcter
social, ha de ser atesa i suportada per la comunitat autònoma i
per la resta d’institucions de la comunitat autònoma. 

Avui, per donar resposta al fet que les aules dels centres
escolars de les Illes Balears acullen alumnes de 125
nacionalitats diferents, ha estat necessari incrementar un 47%
el nombre de professors de suport, fins 316 persones més. Com
també és un fet inqüestionable que l’increment en un 30% de la
població escolar en aquests darrers cinc anys té una evident
repercussió econòmica, i aquesta comunitat autònoma ha de fer
front a aquest increment de despesa sense cap increment ni
revisió del nostre sistema de finançació.

En aquest sentit vaig presentar una proposta concreta que
volia que s’afegís al document d’intencions presentat pel
mateix president del Govern com a base de la discussió.
L’objectiu de la proposta era reconèixer amb caràcter immediat
i amb efectes econòmics retroactius la població real actual, el
cens real de la població de les Illes Balears com a criteri de
repartiment del sistema general de finançament autonòmic, i no
la població de l’any bàsic, el qual, a més, com vostès coneixen
perfectament va ser el de l’any 1999; des d’aquell any fins avui,
insistesc en l’important increment, més d’una quarta part de la
població de les Illes Balears.

En aquesta tessitura l’actual sistema de finançament
autonòmic serviria per alleugerir la despesa derivada de
l’increment de població, partint però del reconeixement real
d’aquesta població, cosa que actualment no succeeix. Voldria
cridar l’atenció dels parlamentaris que aquesta va ser una
proposta que jo ja vaig fer en aquesta mateixa tribuna l’any
2003, abans que es produïssin les eleccions de l’any 2004,
reclamant no tant un nou sistema de finançament autonòmic
sinó l’aplicació dels paràmetres actuals dins el sistema de
finançament ja aprovat, el qual ja solucionaria gran part dels
nostres problemes. Fins i tot hi ha un dictamen d’una comissió
parlamentària que es va crear ad hoc, precisament reconeixent
aquest fet i fent aquesta reivindicació.

Doncs bé, després d’un intens debat sobre aquesta qüestió
del finançament de l’educació, únicament va ser possible
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aconseguir el compromís que en el termini de sis mesos el grup
de població del Consell de Política Fiscal i Financera faci
l’avaluació dels costs de la immigració, sobretot en matèria
educativa. No podem parlar, en aquests termes, d’haver assolit
els objectius acordats, però sí almanco d’haver avançat una
passa, petita, però una passa al cap i a la fi. El compromís, com
a mínim, d’estudiar aquesta qüestió i d’analitzar les
conseqüències econòmiques de la immigració sobre les
obligacions pressupostàries de les comunitats autònomes,
suposa el reconeixement, almanco, de l’existència del problema
i en aquest sentit sí que una mica s’ha avançat. El compromís
es limita al fet de procedir a aquesta avaluació; vaig insistir en
la necessitat que les conclusions que es puguin extreure
d’aquest grup de treball del Consell de Política Fiscal i
Financera ja tenguessin reflex pressupostari en els pressuposts
generals de l’Estat per a l’any 2008, la qual cosa, d’acomplir-se
els terminis compromesos, tendria tot el sentit; però no va ser
possible anar més enllà de l’acord d’estudiar el problema en
aquest termini de sis mesos i de fer-ne una avaluació.

Tampoc no va ser possible incloure el reconeixement dels
drets dels ciutadans extracomunitaris, residents a les Illes
Balears, relatius als descomptes en el transport aeri i marítim;
creim que és una discriminació que no té cap sentit, els
immigrants tenen les mateixes obligacions que la resta de
ciutadans, però també han de tenir els mateixos drets, és una
qüestió que ha de caure pel seu propi pes, i tampoc no entenc
que s’estigui retardant, és una qüestió de temps, però és evident
que el dret dels immigrants quant als descomptes del transport
aeri també ha de ser el mateix que la resta de ciutadans.
Pensam, i així ho vaig expressar, que aquest és un tema de
justícia, com els deia, i que no té cap sentit que no s’hagi
implantat al dia d’avui.

A l’altra cara de la moneda, els presidents autonòmics i el
Govern d’Espanya vàrem assolir més que res un acord
d’intencions, però bé, un ampli acord del reconeixement, per
primera vegada, de la participació activa de les comunitats
autònomes dins els organismes que avui decideixen i executen
les polítiques en matèria d’immigració. En aquest sentit, el
Govern d’Espanya ha ofert garanties que les comunitats
autònomes serem presents a l’Agència Estatal d’Immigració, de
pròxima creació, amb la finalitat d’una coordinació efectiva i
real entre administracions, per tal de millorar l’eficàcia de les
actuacions públiques amb un doble objectiu: ordenar els fluxos
migratoris i al mateix temps fer més efectiva la integració dels
immigrants a les comunitats d’acollida.

La segona gran qüestió que es va abordar és la qüestió de
l’aigua. En matèria de política sobre l’aigua el debat va ser, si
se’m permet l’expressió, bastant més aspre, atès el grau de
confrontació entre comunitats autònomes i entre les comunitats
autònomes i el Govern d’Espanya. Tal és la llunyania dels
plantejaments que no va ser possible arribar a cap acord
concret, més enllà de la creació d’una conferència sectorial de
l’aigua que, en la meva opinió, tendrà un recorregut molt
limitat, precisament per la disparitat de visions que avui
existeixen sobre aquesta qüestió. I és que, tal com vaig tenir
ocasió de plantejar en aquesta Conferència de Presidents, crec
que el punt de partida hauria de ser que l’aigua no és de ningú,
la qual cosa fa necessària una major fortalesa de l’Estat per
estar en condicions de garantir la correcta gestió d’un bé comú.

Els blindatges autonòmics de l’aigua no faran sinó incidir en
aquesta confrontació entre territoris, un procés el qual podem
esbrinar com comença però a hores d’ara fa molt difícil saber
com pot acabar. Malament, en qualsevol cas, com quedà en
evidència durant el prolix debat suscitat.

Tal com es va plantejar, aquest és un debat eminentment
peninsular, per què? Perquè són conques compartides, són
conques intracomunitàries i per tant no són conques úniques.
Raó per la qual vaig proposar, i aquest serà el nostre objectiu,
el reconeixement a les comunitats autònomes que tenim
conques pròpies a rebre un finançament igual, com a mínim, a
la mitjana de la inversió feta per l’Estat per usuari, a les
demarcacions hidrogràfiques intercomunitàries, per millorar les
xarxes de distribució i tal com es varen proposar a les propostes
prèvies dels grups parlamentaris, sobretot per a la qualitat de
l’aigua.

Quant a I+D+I aquest és un tema on sí que hi va haver, en
la seva aplicació, un grau ample de coincidència, perquè tots
coincidíem en la consideració estratègica de les polítiques
d’investigació, desenvolupament i innovació i en la necessitat
de superar l’actual dispersió d’iniciatives que incideix en afegir
complexitat a un sistema que requereix un enfortiment
estructural més que el desenvolupament d’accions conjunturals.
En aquest sentit, vaig tenir ocasió d’exposar en aquesta
conferència la necessitat de ser capaços d’elaborar un
plantejament més sòlid, des del meu punt de vista, sobre el nou
paper de la ciència i el coneixement com a elements clau que
garanteixin el desenvolupament realment sostenible, cercar per
tant punts d’equilibri entre medi ambient, economia i societat,
al mateix que es possibiliti una millora de la competitivitat de
les empreses. Aquest hauria de ser un nou plantejament d’Estat,
per tant amb la implicació real i directa de totes les comunitats
autònomes, capaç de ser el punt de referència per al disseny
d’un nou marc estratègic global de l’I+D+I en qüestions com
l’alimentació, el transport, el medi ambient, la sanitat, l’energia,
les infraestructures, etcètera. Es tractaria, en definitiva,
d’establir com a prioritàries polítiques més transversals que
incidissin sobre tots els sectors de la competitivitat i del
benestar en general.

En aquest context, un dels programes del Pla de ciència,
tecnologia i innovació 2005-2008 del Govern de les Illes
Balears, té, precisament, com a objectiu el reforçament
d’aquesta base científica, raó per la qual es considera la
construcció de noves infraestructures cientificotècniques en
matèria d’I+D en el sector públic. Vostès saben que aquests
projectes són la Fundació Caubet-Cimera com a un centre de
referència internacional de medicina respiratòria avançada; la
Xarxa d’Estacions d’Investigació Biològica de les Illes Balears;
el SOCIB, que és el Sistema d’Observació Costanera de les
Illes Balears, que és la proposta que vaig fer a Sa Majestat el
Rei a COTUR, aquest estiu; i el CIDTUR, que és el Centre
d’Investigació, Desenvolupament i d’Innovació en Turisme. Un
conjunt de projectes per als quals se solAlicita una cofinançació
entre l’Administració central i el Govern de les Illes Balears i
una aportació total que hi hagi 145 milions d’euros en el
període 2007-2013.

A la Conferència de Presidents no hi va haver tampoc
materialització concreta d’aquesta finançació, però sí que es va
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acceptar la proposta del Govern de la comunitat autònoma de
les Illes Balears d’incloure, en aquest mapa nacional d’I+D+I,
aquests quatre projectes i d’acordar el seu finançament. En
aquesta matèria, la novetat potser més destacada és l’acord
d’intencions entre el Govern de les Illes Balears i el Govern
d’Espanya per poder crear un centre per a la prevenció de la
contaminació marina en el Mediterrani, amb seu a les Illes
Balears, semblant al CEPRECO, que és el Centre per a
Prevenció de Contaminació Marina a l’Atlàntic, el qual té seu
a la Corunya. El centre de Galícia va ser una iniciativa de la
Vicepresidenta del Govern d’Espanya, la qual va presentar el
mes de novembre de l’any passat, i nosaltres proposàrem a la
Vicepresidenta, precisament, que exactament com existeix
aquest centre a l’Atlàntic, pugui existir, amb seu a les Illes
Balears aquest centre de contaminació, de prevenció de la
contaminació marina del Mediterrani. I me sap greu perquè
això s’ha posat encara més d’actualitat aquests dies amb el que
passa a Algeciras; vull dir, crec que aquesta iniciativa encara
demostra molt més bé la seva oportunitat a causa dels darrers
esdeveniments que avui passen, insistesc, a la costa
d’Algeciras.

I si a la columna de l’actiu hi tenim la inclusió d’aquests
quatre centres esmentats en el mapa nacional de l’I+D+I i la
possibilitat de crear aquest centre de prevenció de la
contaminació en el Mediterrani, en el passiu hi hem d’anotar la
negativa a revisar la distribució dels fons europeus per al
període 2007-2013, aplicant un criteri de repartiment entre les
comunitats autònomes, basat en la població real o en funció
inversa a la inversió per càpita d’I+D+I a cada comunitat
autònoma. El sistema d’innovació de les Illes Balears presenta
mancances estructurals que seran molt difícils de resoldre
únicament amb fons propis, tot i l’esforç que hem fet,
multiplicant per quatre el pressupost d’I+D respecte del que es
va produir els quatre anys anteriors, però l’objectiu era poder
aconseguir aquesta participació en els fons europeus
bàsicament, els quals avui han vengut a substituir els fons
d’objectiu 1 que va perdre Espanya a la darrera negociació.
Només com a dada que posa en evidència el que pensam que és
un repartiment injust, d’aquells 2.000 milions d’euros dels fons
tecnològics que rebrà Espanya i que gestionarà l’Administració
general de l’Estat de l’any 2007 al 2013, només ens volen
donar a les Illes Balears 2 milions d’euros, que és el 0,01% del
total nacional. Però aquesta proposta ha estat, a més,
taxativament rebutjada pel Govern d’Espanya, perquè creu que
el repartiment d’aquest fons s’ha de fer en base a la riquesa de
les poblacions, cosa que nosaltres no compartim. En qualsevol
cas, aquest serà un dels objectius en què haurem de continuar
fent feina en els mesos vinents per aconseguir aquesta
necessària revisió d’aquests criteris de distribució d’aquests
fons europeus.

En conseqüència, senyores i senyors diputats, una
Conferència de Presidents, aquesta tercera, que respon a una
bona iniciativa i que nosaltres aplaudim, però que, com sempre
té llums i ombres sobre les quals esper poder debatre amb tos
vostès, però que si bé és una bona plataforma, una bona
iniciativa, fins avui els resultats concrets són no tot
l’ambiciosos que nosaltres voldríem. Esper, en qualsevol cas,
que aquesta sigui una conferència que pugui anar millorant de
cara al futur i que realment serveixi als ciutadans de les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President. Pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula el Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
President, bé, nosaltres pensàvem des d’Unió Mallorquina, que
aquesta era una molt bona iniciativa, que tenir la possibilitat
que el president de les Illes Balears, no com a persona que
pertany a un partit polític o a un altre sinó representant tot el
Parlament de les Illes Balears, després d’haver-se reunit amb
tots els portaveus de tots els grups representats en aquesta
cambra i després d’haver-se reunit amb tots els presidents dels
consells insulars, perquè a la nostra comunitat autònoma tenim
aquesta peculiaritat, doncs que anava investit de suficient
autoritat per tenir una bona negociació. I nosaltres, recollint,
des d’Unió Mallorquina, les seves paraules, crèiem que aquesta
era una bona idea, però després d’haver-lo sentit a les seves
primeres explicacions, pensam que el resultats no sé si estan a
l’alçada del que els ciutadans de les Illes Balears es mereixen.

Nosaltres, des d’Unió Mallorquina, veim amb preocupació
que aquesta reunió de presidents, que hauria de ser entre
presidents de comunitats autònomes, s’acabi convertint en una
lluita de partits polítics a nivell estatal per intentar aconseguir
els seus objectius polítics i no els objectius dels ciutadans de
les comunitats autònomes que representen. Dir-li, ja li vàrem
dir a les reunions preparatòries, Sr. President, que, com a
president de les Illes Balears, com a persona que ha de
representar tots els ciutadans de les Illes Balears, compta amb
el nostre suport per anar a negociar a Madrid i per intentar
aconseguir els màxims i els millors resultats per als ciutadans
de les Illes Balears. Pensàvem, de l’ordre del dia de què vostè
ens va parlar, el qual només incloïa tres temes concrets:
immigració, polítiques d’I+D i aigua, que és una agenda
tancada i crec que hi ha temes que afecten els ciutadans de les
Illes Balears que en el futur s’haurien de plantejar o de poder
plantejar en aquestes reunions; però veim que, no sé si perquè
no hi ha un reglament o una metodologia establerta, però no
s’han pogut incloure temes nous els quals són molt necessaris.

I a més veim que, i ho veim amb preocupació, que des de
l’Estat central, des de Madrid hi ha un desconeixement
important del que són les realitats de les distintes comunitats
autònomes i sobretot, en especial, de la nostra, de les Illes
Balears, i després m’explicaré.

A mi m’agradaria, després de les seves explicacions,
demanar-li que me concretés o m’ampliàs determinades
informacions, Sr. President. En matèria d’I+D, bé, en matèria
d’I+D el que necessiten les Illes Balears, que som a la cua, els
darrers de tot, en matèria d’investigació, recerca i
desenvolupament, és més inversions i més projectes. Està bé
que facem projectes com el projecte CIMERA, però, com deia
l’anterior president de la Cambra de Comerç, el Sr. Miquel
Lladó, hauríem d’intentar que aquests projectes tenguessin més
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a veure amb la realitat de les Illes, amb la indústria de les Illes,
que fossin turisme+I+D. I aquesta crec que és l’assignatura
pendent per a les nostres Illes, intentar convèncer l’Estat
espanyol que necessitam fer un esforç important, un esforç en
matèria d’I+D a les nostres Illes. El que no entenem des d’Unió
Mallorquina és que si en determinats no accedim als fons
europeus perquè, o tenim un nivell de vida important o una
renta per càpita més important que altres comunitats
autònomes, en aquesta matèria en què som a la cua, som els
darrers, no puguem tenir, per part de l’Estat i de la Unió
Europea, el finançament necessari perquè es pugui avançar en
aquesta matèria.

I aquí, avui mateix, a un diari de les Illes, que “Baleares
queda fuera de las ayudas de la Fundació Biodiversidad para
proyectos ambientales”, quan aquesta entitat, Fundación
Biodiversidad, la qual depèn del Ministeri de Medi Ambient,
és l’entitat gestora del fons social europeu per al
desenvolupament. Sempre, com sempre, governi qui governi a
Madrid, els de les Illes Balears quedam fora. Ens agradaria, Sr.
President, que ens explicàs a veure si existeix qualque
possibilitat que es millori en matèria de finançament en aquests
aspectes concrets que els he explicat abans.

En matèria d’immigració, bé, vostè ho ha dit i ja ho vàrem
parlar a la reunió que hi va haver amb els distints portaveus
dels grups polítics, a la nostra comunitat autònoma -i jo crec
que aquest és un problema fonamental i és un problema de
finançació i és un problema de finançació que es ve donant no
només aquesta legislatura sinó que s’ha donat també a
legislatures anteriors-, és a dir que, independentment de qui
governi a Madrid, seguim tenint un dèficit de finançament.
M’agradaria demanar-li, Sr. President, a veure si en aquesta
Conferència de Presidents de Comunitats Autònomes es va
arribar a l’acord de no emprar el tema d’immigració com a
arma política entre els distints partits polítics per emprar-se; si
és possible arribar a un pacte que la immigració no sigui una
arma política que triïn els partits polítics; si hi haurà més
control per part de les fronteres, no només en els temes que són
humanament més sensibles i que ens fan, veient el telenotícies
cada dia, preocupar per aquest tema, sinó, per exemple, en els
aeroports, on entren cada dia molts immigrants sense cap tipus
de control; si hi haurà control dels visats i de la duració
d’aquests visats; si hi haurà control del temps de quan han
acabat els visats, si hi haurà possibilitat de retorn; si hi haurà
gestió compartida, Estat i comunitats autònomes, per parlar de
les quotes de contractes que han d’adjudicar-se a cadascuna de
les comunitats autònomes; si hi haurà més inversions en aquesta
matèria per millorar aspectes tan importants, no només com les
oficines d’estrangeria, les quals moltes vegades pareix que no
reuneixen els requisits mínims, pareixen del tercer món, sinó,
com vostè ha dit, perquè hi hagi inversions per compensar la
nostra comunitat autònoma en inversions tan importants com
ensenyament, com sanitat, en aquest increment tan important de
la població de persones vingudes des de fora que hem tengut en
aquests darrers anys.

M’agradaria que me digués quants països tenim dels nous
alumnes, quants països representen. L’altre dia, a la reunió
preparatòria, la vicepresidenta ens parlava de 151 països dels
203 que existeixen representats a les Illes, i crec que exigeix fer
un pla especial.

I després, en el tema d’aigua creim que pel fet, des d’Unió
Mallorquina creim que pel fet de ser, no tenir conques
compartides, no es pot oblidar la necessitat de les Illes Balears
en matèria d’aigua, el qual creim que és un tema
importantíssim. Ara s’ha de transposar i aplicar la Directiva
marc de l’aigua europea i ens trobarem que nosaltres, que tenim
una superfície de costa de més 1.240 quilòmetres, comparats
amb Catalunya, que només en té 580 o València que en té 500,
i que, en canvi, el finançament d’aquestes directives les reben
aquestes altres comunitats autònomes.

Creim que en matèria d’aigua s’ha avançat, però no s’ha
avançat suficient. És ver que s’han fet darrerament inversions,
que hem hagut d’esperar fins a l’actualitat, com el tema de sa
Costera, perquè pugui estar en marxa; és ver que s’han fet
millores a la xarxa; és ver que s’han fet inversions en millora de
les depuradores, però manquen més inversions, manca no
perdre el ritme d’inversions en matèria de proveïment d’aigua;
manca ajudar els ajuntaments perquè puguin eliminar les
pèrdues que té la xarxa; manca fer uns estudis i consolidar la
xarxa del proveïment i clavegueram de tots els municipis;
manca plantejar mesures d’estalvi; manca millorar la xarxa de
depuració i fer un estudi seriós de la quantitat de pous negres
que hi ha i la possibilitat de contaminació d’aqüífers a la nostra
illa; manca evitar la sobreexplotació de determinats aqüífers.
En definitiva, totes aquestes qüestions que afectaran la
Directiva marc de l’aigua creim que s’ha de fer per part de la
comunitat autònoma un esforç important i que hem d’exigir que
per part de l’Estat se’ns ajudi a fer aquest esforç.

I les preguntes serien, Sr. President: quins plans, a curt
termini o a mig termini, té el govern per fer tot sol o en conjunt
amb l’Estat en aquesta matèria? Quin volum d’inversions per
part de la comunitat autònoma o, fins i tot conjuntament per
part de l’Estat o ha reclamat per part de l’Estat per aquestes
inversions? Quines mesures per afavorir l’estalvia es tenen
previstes? Quines ajudes per a ajuntaments, per evitar pèrdues
o per al control dels pous negres als ajuntaments, té previstes?
Quines inversions s’han reclamat a l’Estat? Quins són els
mecanismes que té previst el Govern per coordinar les distintes
administracions implicades en matèria d’aigua? Aquestes
serien, Sr. President, les preguntes que ens agradaria, des
d’Unió Mallorquina, que ens donàs resposta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds té la paraula el Sr. Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Vagi per endavant el reconeixement per part meva que aquesta
compareixença que avui fa el president de la comunitat
autònoma en aquest plenari és encertada, necessària i adequada;
ho és, sobretot, perquè va ser aprovada en aquest plenari, per
unanimitat, una moció, una proposta presentada pel Sr. Sampol,
en nom del PSM-Entesa Nacionalista, on es plantejava que
cada vegada que hi hagués Conferència de Presidents hi hagués
un debat previ i un debat posterior. Per tant, senzillament, el
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que es fa, com bé ha referit el Sr. Matas a la seva intervenció,
és acomplir l’acordat en aquest plenari.

De totes formes, volia plantejar que me resulta a mi
especialment xocant, me resulta estrany veure comparèixer el
president de la comunitat autònoma en aquest plenari per un
tema pel qual ha de comparèixer, evidentment, que és
important, com he dit abans, i no veure-lo comparèixer per una
situació absolutament preocupant que es produeix a la nostra
comunitat en aquests moments, que és l’extensió, la
proliferació de casos de corrupció, de casos d’ilAlegalitat que
afecten la moral democràtica i la salut democràtica de la nostra
comunitat. Crec que aquest és motiu més que sobrat perquè el
president de la comunitat autònoma assumeixi el seu paper de
màxima responsabilitat política en aquesta comunitat i
encapçali un debat parlamentari que tengui, com a objectiu,
sanejar la vida pública de la nostra comunitat. Vagi, per tant,
per endavant la meva petició, una vegada més que aquest fet es
produeixi en el si d’aquest Parlament.

Jo no dubtaré de la important, bé, jo estic d’acord amb el fet
que es facin reunions de presidents de comunitat autònoma, que
s’hagi instaurat la figura d’aquesta reunió de presidents de
comunitat autònoma en el marc de l’Estat per afrontar temes
que preocupen les distintes comunitats autònomes o fins i tot
per afrontar temes que puguin confrontar les distintes
comunitats autònomes. Però vagi per endavant, com vaig dir ja
a la reunió prèvia amb el Sr. Matas de portaveus, que cal
prendre nota que aquest fet respon a una deficiència
democràtica important del nostre sistema polític; aquest fet
respon al fet que fa més de 30 anys o 30 anys que tenim un
estat de les autonomies, un estat profundament descentralitzat
en allò polític i en allò administratiu, en alguns aspectes un
nivell de descentralització similar a estats federals com
l’alemany o d’altres, i que no tenim marc institucional adequat
per afrontar els debats que comporta tenir un estat d’aquests
característiques. En definitiva, tenim un Senat de segona
lectura, que me perdonaran vostès la frivolitat, però la meva
opinió és que no serveix pràcticament per a res, i no tenim un
Senat cambra territorial on afrontar aquests debats. I no el
tenim perquè la majoria de partits no l’han volgut, o els partits
majoritaris, durant èpoques no l’han volgut, i no el tenim ara
perquè el Partit Popular impedeix la reforma corresponent de
la Constitució perquè el Senat sigui cambra territorial. Per tant
que cada palo aguante su vela en el que correspon.

Quan vaig veure, vaig llegir les notícies de la reunió de
presidents de comunitats autònomes, la primera sensació que
vaig tenir va ser, desgraciadament, confirmar els dubtes i els
temors que tenia abans que es produís la Conferència de
Presidents i és que aquesta conferència es convertís, una
vegada més, en un moviment de la partida d’escacs entre el
Partit Popular i el Partit Socialista en la seva cursa per a les
pròximes eleccions, en lloc de ser el que realment havia de ser:
un debat de presidents de comunitats autònomes al marge del
color polític que es fes. Ja resulta realment significatiu que,
prèvia a aquesta reunió, es fes una reunió de consellers del
govern, dels distints governs del Partit Popular, a la seu del
Partit Popular per preparar aquesta reunió; quan no sé, per
exemple, que tenen en comú les Illes amb la Rioja, per
exemple, o amb Castella i Lleó i no amb Castella-La Manxa, a
mi m’han d’explicar per què s’han de reunir amb uns i no amb

uns altres si el que es pretén és debatre els problemes dels
ciutadans i no una confrontació política entre partits.

L’objectiu del Partit Popular era treure el debat de la
negociació, el tema d’ETA, etcètera, que és el que forma part
de l’agenda, i això és el que va primar fonamentalment. Fins i
tot, jo, el dia següent d’aquesta conferència, per raons de feina
política era a Pamplona, vaig llegir als diaris de Pamplona que
tots estaven estranyats que li hagués tocat el paper al Sr. Matas
de renyar al president de la comunitat autònoma de Navarra per
no haver donat suport a la resolució que el PP volia que es
tragués damunt el tema del terrorisme i coses d’aquestes. Per
tant, crec que, una vegada més, no s’ha cobert l’objectiu que
s’havia de cobrir i que la preocupació màxima del nostre
president va ser anar allà com a dirigent del Partit Popular més
que no com a president de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

El debat produït en aquesta Conferència de Presidents que,
per suposat, el que va transcendir a nivell mediàtic va ser
l’enrenou de tota la resta, no el debat, el debat és difícil trobar
un tros de diari que expliqui clarament quins acords als quals
es va arribar i quins no, les coses que concretament ha dit avui
el Sr. Matas aquí és difícil trobar-les escrites; serà per qualque
cosa, per suposat no serà culpa meva en aquest cas, ni del pacte
de progrés, per tant serà que el que se cercava en aquesta
reunió era el que va sortir, que era fer renou sobre la lluita entre
el Partit Popular i el PSOE, contra el PSOE.

Molt breument, sobre els temes que en teoria es varen
discutir, jo ja vaig donar la meva opinió a la reunió prèvia de
portaveus; mai no he tengut cap dubte, ni jo ni la meva
formació política, que el reconeixement real de la població que
tenim és evident i és imprescindible i és indiscutible, ara i amb
el govern anterior i amb el d’abans, per tant això no té cap tipus
de discussió. Per suposat, mai no he tengut cap dubte que els
immigrants han de tenir els mateixos descomptes que la resta
i que, per tant, que això no s’hagi aprovat ara me pareix tan
greu com quan el senador autonòmic d’aquesta comunitat
autònoma, Sr. Manuel Cámara, ho presentava al Senat i ho
votava en contra el Partit Popular; per tant igual de dolent me
pareix que a hores d’ara encara no tenguem solucionat aquest
problema.

I me pareix interessant aquesta presència de les comunitats
autònomes a una futura Agència Estatal d’Immigració.
Nosaltres defensàvem a l’Estatut d’Autonomia més
competències en aquest tema, la cosa va quedar a meitat de
camí, encara que es va posar més del que s’havia dit
inicialment i sense cap dubte hi ha un element de coordinació
imprescindible i necessari entre les distintes comunitats i l’Estat
a l’hora de marcar quotes, etcètera, per tant me pareix positiva
aquesta qüestió.

No entraré ara a discutir temes que podríem discutir dels
doblers que arriben d’Immigració de l’Estat, com es gasten o es
deixen de gastar, que seria un debat prou interessant, però que
desborda i així com està això del Reglament avui, no me vull
ficar on no me criden.

Sobre el tema de l’aigua, sense cap dubte el tema és
complicat, és complex, me pareix molt bé que el Sr. Matas ens
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expliqui aquí asèpticament que no es va arribar a cap acord;
que hi ha una confrontació molt grossa entre comunitats
autònomes i que es planteja la necessitat que arribi la mateixa
despesa a la comunitat autònoma que la que arriba a la resta de
comunitats autònomes, encara que nosaltres siguem conca
única i no estiguem vinculats a la resta. Totalment d’acord amb
aquesta idea, m’hagués encantat que l’hagués posada en marxa
quan era ministre de Medi Ambient a nivell estatal, m’hagués
encantat; ja que no ho va fer en el seu moment, doncs ara me
pareix que si aconseguim que el ministre corresponent o la
ministra corresponent ho tengui en compte i tengui en compte
la nostra comunitat autònoma en lloc d’excloure-la, com es va
fer anteriorment, doncs seria molt bo. I esperem que tard o
prest tots els conflictes que varen dur endavant a l’antic Pla
hidrològic nacional es puguin anar solucionant.

I sobre el tema d’I+D, i no me puc allargar, el president sap,
perquè així ho vaig expressar i ho sap tothom, la nostra
preocupació per ser la comunitat autònoma més endarrerida en
aquest tema i consideram que s’ha de donar un bot enorme en
aquesta direcció. I consideram que s’ha perdut una ocasió, així
li vàrem expressar també al president, per introduir que un
d’aquests projectes que es poden finançar anassin en la línia
d’estudi i aprofundir com resoldre el problema de
l’abandonament escolar, com resoldre el problema de la
deficiència d’estudiants universitaris a la nostra comunitat
autònoma, com resoldre el problema de la manca de formació
dins el nostre mercat laboral, perquè és absolutament vital per
a un futur canvi de model econòmic a la nostra comunitat
autònoma resoldre el problema de la qualificació professional
de la nostra població activa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Matas, heu començat la vostra exposició fent dues
prèvies i una servidora també hi començarà: la primera de totes
agrair la compareixença urgent per informar dels resultats de la
Conferència de Presidents de Comunitats Autònomes, però la
darrera vegada, és ver que es fa a petició, arrel d’una proposta
del PSM, per tant estau complint en certa manera un mandat
d’aquest Parlament, perquè es va aprovar així; però l’anterior
vegada, a més d’informar, veníeu disposats a adoptar acords
conjunts, va ser una comunicació i presa d’acords, aquesta
vegada simplement veniu a informar, per tant vos agraïm que
puguem comentar públicament aquesta conferència a la qual
assistíreu, però lamentam la fórmula triada perquè impossibilita
que tots els representants dels ciutadans d’aquestes illes puguin
fer una proposta conjunta davant el Govern de l’Estat. Supòs
que això és perquè estam en període electoral i se us faria
difícil poder dir que arribau a acords amb l’oposició o se us
faria difícil haver de votar que no segons quins temes que vos
plantejàs l’oposició. I aquesta era la primera prèvia, per tant
agrair la compareixença i lamentar la fórmula que heu triat.

I la segona prèvia és que si lamentam la fórmula que heu
triat, criticam enèrgicament que no utilitzeu com a mínim
aquesta fórmula per pujar a aquesta tribuna i explicar allò que
els ciutadans d’aquestes illes fa molt temps que esperen de vós,
una explicació clara de tot el que sabeu sobre els casos de
corrupció, especialment del cas d’Andratx. Crec que el
president del Govern de les Illes Balears hauria de ser a
qualque moment el president de tots els ciutadans de les Illes
Balears i un tema que està no només en boca dels ciutadans,
sinó portada de tots els diaris europeus i mitjans de
comunicació, hauria de merèixer si més no deu minutets del
president, del nostre president, a la tribuna d’aquest Parlament.

I entrant ja en matèria, realment els resultats d’aquesta
conferència no són gens inesperats, tenim un problema endèmic
en aquestes illes que es diuen partits estatals, els quals, quan
se’n van a Madrid, els representants dels ciutadans d’aquestes
illes quan se’n van a Madrid no defensen els interessos dels
ciutadans d’aquestes illes, sinó que, primer de tot, hi van els
interessos del seu partit; clar, una comunitat autònoma que
percentualment en població, maldament haguem crescut molt,
amb referència a tot l’Estat seguim sent poqueta cosa, poqueta
cosa tenim també de pes a les decisions polítiques. Vós dèieu
que teníeu por, que era una bona idea la Conferència de
Presidents, jo crec que tots compartim que és una bona idea la
Conferència de Presidents de Comunitats Autònomes però que
hi havia el perill de la foto. També crec que quedarà el perill de
la foto a la compareixença d’avui i sobretot a la prèvia, a les
reunions prèvies que realment ens demanau a tots els grups que
diguem qualque cosa i no he sentit res de les coses que vos
vàrem demanar els grups polítics, de què vós n’haguéssiu fet
esment allà.

I ara me podríeu dir, realment és que no era a l’ordre del dia
i no podíem tocar l’ordre del dia. ETA i el terrorisme tampoc
no eren a l’ordre del dia i el Partit Popular va decidir que se
n’havia de parlar. Per tant, si tinguéssiu suficient pes almanco
amb els vostres companys del Partit Popular, per ventura sí que
haguéssiu pogut plantejar alguns dels temes que els altres vos
demanàrem.

Realment dels acords amb immigració, clar, vós afrontau el
tema de la immigració en dos àmbits: l’electoral, del qual avui
no en parlaré, i l’altre, quasi centrat exclusivament en un tema
monetari, el que ens costen els immigrants, les persones
immigrants a les comunitats autònomes i el que ingressa l’Estat
gràcies a les persones immigrants a través de la Seguretat
Social; és cert això, és cert, però no només és així. Hi ha
polítiques d’immigració que es poden aplicar sense costar
duros, sense gastar-hi un cèntim més i vós vos heu negat a
aplicar, com per exemple el repartiment de l’alumnat entre tots
els centres educatius, i això s’ha dit, s’ha parlat abans i s’ha dit
moltes vegades. No hi ha integració si no hi ha contacte, si no
hi ha coneixença d’uns amb els altres, i vós, en aquesta
legislatura, les vostres polítiques han fet tot el possible perquè
els contactes entre la població immigrada i un cert sector de la
població d’aquí, la població autòctona no fossin possibles, ho
evitau, segons qui no es pot mesclar amb segons qui, i això és
molt important.

Ara bé, és cert que sí que necessitam més doblers per a
educació, també vos record que ja teníem, és ver que ara tenim
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el percentatge més alt d’immigrants a les nostres illes, però ja
el teníem fa cinc anys, quan el Partit Popular es va negar també
a revisar el finançament per a educació, a proposta del govern
del pacte de progrés i del Sr. Damià Pons, perquè això era un
tema tancat i no s’havia d’obrir, i va ser el Partit Popular qui
també es va negar i me pens que vós aleshores éreu ministre.
Per tant, aquest és el problema endèmic d’aquestes illes, Sr.
Matas, que quan seiem a un costat reclamam i quan seiem a
l’altre deim que no i els papers es van tornant i el més trist de
tot és que a ningú li pugen els colors a la cara per això.

Per tant, en temes d’immigració també és cert que amb les
polítiques, a part del tema dels doblers, tampoc no heu volgut
assumir més responsabilitats polítiques. A l’Estatut haguéssiu
pot fer responsables d’algunes de les coses que ara anau a
demanar a l’Estat, però no les hi vàreu voler aplicar perquè
tampoc no vos interessen.

També és lògic que no s’hagi donat, lògic, bé lògic, entra
dins la lògica de l’actuació del Partit Popular, perquè a la
lògica de les persones del carrer no ho entenen de cap de les
maneres que no vos hagin donat els descomptes aeris per a les
persones immigrants. Aquesta també és una de les pilotes que
heu anat utilitzant PP-PSOE durant molt temps. Tal vegada
s’hauria de fer un esforç i assumir-ho la comunitat autònoma,
com vàreu assumir aquell altre, l’avançament -ui, això ja es
posa, veig que el temps s’acaba aviat i procuraré fer una
miqueta més de via.

Temes de l’aigua, el debat va ser aspre per les diferències
entre les comunitats autònomes; jo crec que el problema de
l’aigua a l’anterior legislatura estatal ja ho era aspre, perquè
aquí no hi ha hagut mai voluntat d’arribar a un acord sinó
sempre de qui guanya a qui i no de qui serveix millor als
interessos de qui. La darrera proposta de què tinguem conca
pròpia i tot això és perfecta, per tant no parlaré més d’aigua. Sí,
una cosa, el punt de partida que vós dèieu que l’aigua no és de
ningú, crec que és un mal punt de partida, hauríem de partir de
què l’aigua és de tothom, no de ningú, si no és de ningú
malament rai, si és de tothom qualcú haurà de posar, en nom de
tothom, unes regles, unes normes i servir realment tothom. Crec
que amb aquest punt de partida de què no era de ningú anàveu
equivocat.

En I+D+I és allà on vàreu tenir més alt grau de
coincidència, efectivament, és lògic, això també és lògic; ho
teníeu quasi tot pactat abans. Crec que el camí que seguíreu per
arribar a aquests acords a nosaltres ens pareixen bé, la
necessitat que tenim d’incrementar la investigació en aquestes
illes és fonamental, Espanya és a la cua d’Europa i nosaltres,
efectivament, a la cua d’Espanya, per tant, és bàsic un impuls.
I sí que és ver que lamentam, com vós, que l’aplicació, el
repartiment dels fons europeus per a investigació; ens pareix
injust, però tal vegada aquesta injustícia, si vós també hi estau
d’acord, amb el suport del seu partit a nivell estatal es podria
resoldre i faríeu realment un favor als ciutadans de les Illes
Balears.

I ja per acabar, veig que això s’ha posat vermell, demanar-
vos, que nosaltres vos havíem demanat que encetéssiu nous
temes, un d’aquests era el transport públic, sobretot inversions
en tren, a veure si era possible parlar-ne si no en aquesta en un

altre moment, però que ho començassin a saber la resta de
comunitats autònomes i sobretot el Govern de l’Estat. El
traspàs de justícia, seguretat i policia, que m’imagín que aquest
no el deguéreu treure perquè en aquests moments no ens
convindria que ens ho donassin, ja que qui hauria de ser el
conseller de la policia pensam que no és la persona més
indicada per dur-ho a terme. I el darrer que vos havíem
demanat era un nou sistema de finançament; l’actual govern de
l’Estat, l’actual president ho havia proposat, havia dit que
l’encetaria a un moment o a l’altre. Des del PSM pensam que
està molt bé que l’Estat ens doni ajudes, a l’Estatut se’ns posin
2.500 milions, però això no resoldrà mai els problemes
estructurals d’aquestes illes.

No necessitam que l’Estat ens doni de tant en tant qualque
cosa sinó un sistema just perquè els ciutadans d’aquestes illes
tenguin resoltes les seves necessitats, governi qui governi a
l’Estat.

I realment, així com la Conferència és una bona iniciativa,
la compareixença i poder-ho comentar aquí també, també, com
dèieu vós de la Conferència, pensam que amb això a nivell
autonòmic també tenim llums i ombres i que els resultats
evidentment no són tan ambiciosos com voldríem, tot això ho
compartim. Sobretot no són els resultats per servir realment als
ciutadans de les Illes Balears. I si realment volem servir els
ciutadans de les Illes Balears, Sr. Matas, els representants dels
partits estatals haurien d’aprendre a posar els interessos dels
ciutadans per sobre dels del partit i vós no ho heu fet mai i
sobretot aquesta legislatura molt manco.

I simplement, ja per acabar, recordar-li unes paraules, una
frase que ha fet fa un estona, aquí mateix, en aquesta cambra,
el Sr. Font, el Sr. Font ens deia fa una estona: “No hi ha cap
espai més guapo que aquest on es poden contar les coses”; idò,
Sr. Matas, faci seves aquestes paraules del Sr. Font i en haver
acabat d’explicar el que ens havia d’explicar avui, ens conti
també totes les coses que sap d’Andratx.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
Sr. President del Govern, compareix avui en aquest Parlament,
a la cambra parlamentària per explicar-nos el desenvolupament
de la tercera Conferència de Presidents Autonòmics, ve per
contar-nos la seva visió del desenvolupament de la tercera
Conferència de Presidents Autonòmics i per tant això ens
obliga a fer una prèvia, no sé si ens podem fiar del que ens ha
contat el president del Govern del que va succeir a la
Conferència de Presidents Autonòmics vist que avui de matí, en
el torn de preguntes, ens ha mentit d’una forma flagrant dient
que el Partit Popular no té cap imputat a les Illes Balears, jo li
recoman la lectura del diari El Mundo, gens sospitós de res, a
la pàgina 27, “La cúpula del Partido Popular sigue apostando
por el alcalde a pesar de estar imputado por prevaricación
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continuada, defraudación a la administración y negociaciones
prohibidas”. Per tant, davant un fet tan evident com que el
president del Govern menteix quan parla al Parlament de les
Illes Balears, davant un fet tan evident com que avui el
president del Govern ha comparegut en el torn de preguntes i
ha mentit als diputats i diputades d’aquesta cambra amb un
tema tan seriós com és la credibilitat de les institucions
públiques a les Illes Balears i com és el fet que el Partit Popular
en aquest moment té una vintena de càrrecs públics imputats
per la justícia, per tant, no sé, deia, si ens podem fiar del seu
relat del que va succeir a la Conferència de Presidents
Autonòmics.

Sr. President del Govern, després m’estendré en el que ha
significat aquesta tercera Conferència de Presidents
Autonòmics, però abans de continuar també hi ha un fet que ha
cridat l’atenció a nivell públic i que hauríem de comentar, que
és que aquesta Conferència de Presidents Autonòmics es va fer
altament mediàtica per un fet que creim greu, el qual va succeir
durant la pròpia Conferència de Presidents, que va ser la
gravació del que succeïa dins l’àmbit de la reunió en el Senat,
la gravació per part d’algú que després ho va vendre als mitjans
de comunicació. Bé, aquí, a les Illes Balears, molts ciutadans
i ciutadanes estaven preocupats perquè, quan varen saber que
s’havia gravat aquella Conferència de Presidents, vàrem pensar
“esperem que no sigui el nostre president autonòmic el que hagi
gravat”, ja com que vostè té una llarga experiència provada en
temes d’espionatge, tot d’una vàrem pensar que podia ser que
el Sr. Matas s’hagués dedicat a anar allà ...

(Petit aldarull a la sala)

... a fer aquestes qüestions que deixen malament les Illes
Balears com ha fet habitualment. I per tant, crec que estaria bé
que en aquesta cambra parlamentària vostè explicàs que vostè
no té res a veure amb aquella gravació a la tercera Conferència
de Presidents Autonòmics.

Bé, vostè ha decidit comparèixer avui aquí, d’una forma
urgent, per un tema que, sense cap dubte, és molt bo que
puguem debatre en el Parlament, com és el desenvolupament de
la Conferència de Presidents Autonòmics, ho ha decidit i el
Parlament li ha deixat fer una qüestió que nosaltres volem
qüestionar, que és l’oportunitat que aquesta compareixença
hagi passat per davant tot el que estava en condicions d’haver-
se vist en el plenari del Parlament, aquesta compareixença ha
pujat 52 llocs de totes la resta d’iniciatives que eren abans
d’aquesta compareixença que avui fa el president del Govern.
I jo crec, i he de dir i és la meva obligació dir que hi ha un tema
que necessita d’una compareixença del president del Govern,
que és la corrupció estesa dins el Partit Popular i dins les
institucions que governa el Partit Popular, compareixença que
tenim demanada per activa i per passiva des del Grup
Parlamentari Socialista i que és negada pel president del
Govern i és negada per la majoria parlamentària d’aquesta
Cambra. Per tant, nosaltres, ja a la negociació de l’Estatut ho
vàrem plantejar així, aquest Parlament obligatòriament ha
d’estar connectat amb el que succeeix al carrer, obligatòriament
s’ha de parlar d’allò que interessa als ciutadans i ciutadanes de
les Illes Balears i òbviament el que interessa avui als ciutadans
i ciutadanes de les Illes Balears és saber si es poden fiar del
president del Govern de les Illes Balears, aquest és un tema

cabdal. I per tant creim que hauria d’haver passat primer per
davant la compareixença del president del Govern, creim que
és obligat que el president del Govern comparegui i expliqui tot
allò que sap, que sap molt pel que hem vist avui de matí, sap
molt del que succeeix a Andratx, del que succeeix a Llucmajor,
a ses Salines, del que succeeix a Sant Josep, a Santa Eulàlia, a
Ciutadella i a tants altres municipis. Però bé, el president del
Govern ha optat per no parlar-ne i per tant amb el silenci opta
per aprovar i donar suport a aquesta forma de fer política que,
com dic, moltes vegades acaba en la delinqüència.

Bé, Sr. President del Govern, estam contents que avui hagi
dit que la Conferència de Presidents és una bona iniciativa, és
una iniciativa que té a veure amb una forma diferent d’entendre
la política, amb una forma diferent d’entendre el que és
Espanya i el que és la pluralitat de la realitat d’Espanya i
d’entendre que les comunitats autònomes han de participar,
s’han de coordinar, han de dialogar amb el Govern de l’Estat
per fer polítiques comunes, polítiques conjuntes per beneficiar,
sense cap dubte, la vida diària dels ciutadans i ciutadanes de
cadascuna de les comunitats autònomes. No va fer així a
l’anterior Conferència de Presidents i abans que se celebràs
aquesta, en què la va qualificar sempre de “diálogo de sordos”
i no ha explicat mai que aquella segona Conferència de
Presidents Autonòmics, on es va tractar el finançament sanitari,
un tema rellevant, important i cabdal per a la nostra terra, va
significar que les Illes Balears tenim cada any un pressupost de
més de 100 milions d’euros per al finançament de la sanitat
pública, que, per cert, a nosaltres ens agradaria que ja que
l’Estat ha fet aquest esforç de donar més finançament per a la
sanitat pública, vostès els gastassin en la sanitat pública i no en
altres curolles que tenen vostès que res tenen a veure amb
l’interès general de la ciutadania de les Illes Balears. Per tant,
li he dit moltes vegades, és important que ens expliqui el que ja
ha explicat als mitjans de comunicació de com ha anat la
Conferència de Presidents, però també seria important que
després, el que aconsegueix d’aquests acords, com és el
finançament sanitari, s’apliqui al finançament sanitari i no a
altres coses.

Bé, en aquesta Conferència de Presidents, vostè, Sr. Matas,
em permetrà que li digui, ha tengut un plantejament molt poc
ambiciós i molt poc concret, basta veure l’entusiasme amb que
ho ha explicat avui, a mi no m’estranya que no convencés a
ningú perquè amb l’entusiasme en què vostè ens ha explicat el
que va succeir a la Conferència de presidents, evidentment, no
convenç ningú. Deuen ser veritat aquests rumors que apunten
que vostè només espera que passin les eleccions per dedicar-se
a l’empresa privada i deixar la política.

Miri, Sr. President, tres temes de màxima actualitat i de
màxima rellevància, tres apostes fortes del Govern socialista
d’Espanya com és la immigració, com són les polítiques
d’aigua, com són les polítiques de recerca, desenvolupament i
innovació, per cert, tant la política d’immigració com la de
recerca, desenvolupament i innovació, dues de les estrelles
oblidades del seu govern durant tota la legislatura. Miri, vostè
en immigració ha estat incapaç de presentar cap proposta
concreta. Ens va reunir als portaveus per dir-nos que no tenia
cap proposta per fer en temes d’immigració, que aniria allà a
demanar més doblers per a educació i li vull repetir molt clar,
perquè després la vicepresidenta es va dedicar a tergiversar el
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que havia succeït al Consolat de la Mar, el Partit Socialista, ara
i abans, sempre, ha demanat més finançament per a educació i
més finançament per a sanitat, cosa que vostè, evidentment, no
ha fet mai. Vostè va ser ministre d’un govern que va obligar a
acceptar la transferència de sanitat mal dotada i vostè
participava a un govern aquí que va rebre una mala dotació per
a la competència d’educació i no va criticar res. Per tant, a
vostè, que ha canviat d’opinió segons a quina institució estava,
li vàrem dir que tenia el suport del Partit Socialista,
evidentment, per demanar més finançament en educació. 

Ara bé, vostè no té cap política en integració d’immigrants
i això ens pareix realment greu quan som la comunitat
autònoma amb més persones immigrades de tot l’Estat
espanyol, basta veure que el 90% del pressupost de la
conselleria, que en teoria hauria de fer feina per a la integració
dels immigrants, la paga el govern de José Luis Rodríguez
Zapatero i  basta veure l’interès de l’Estat o del Partit Popular
quan governava a l’Estat, en el 2003 el pressupost estatal
d’immigració, d’integració dels immigrants era de 7 milions
d’euros, en el 2007 hem passat a 200 milions d’euros. Per tant,
hi ha hagut una aposta clara del Partit Socialista per fer
polítiques per a la integració de la immigració. De totes formes
els acords que va proposar el president d’Espanya, creim que
són positius perquè les comunitats autònomes han de participar,
han de tenir veu i han de tenir decisió, de cada dia més, en les
polítiques d’immigració.

En la qüestió d’aigua, molt breument, Sr. President,
evidentment vostè no va fer cap proposta perquè té un conveni
signat amb el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero que li
soluciona totes aquelles infraestructures hidràuliques que són
necessàries a les Illes Balears. Per tant, ja li vàrem dir en
aquella reunió, que gràcies a què hi ha hagut un govern a
Espanya que ha volgut estar atent i atendre les necessitats dels
ciutadans de les Illes Balears tenim aquesta qüestió que vostè
diu solucionada.

Quant a recerca, desenvolupament i innovació -deia que la
gran oblidada de la seva legislatura-, Sr. President del Govern,
a cada un dels debats de la comunitat li hem dit que el
pressupost que dediquen a recerca, desenvolupament i
innovació són molt minsos i que els projectes que han elegit no
s’avenen amb les necessitats de les Illes Balears.

Vint anys de govern a les Illes Balears de Partit Popular, el
primer pla de telecomunicacions i de recerca, desenvolupament
i innovació es va fer a la passada legislatura perquè vostès
durant 16 anys varen oblidar aquestes polítiques igual que ho
han fet durant aquests 4 anys. Bé, va presentar quatre projectes
a Madrid, quatre projectes que no ens va consultar abans, no va
demanar abans l’opinió dels grups polítics i, per tant, ja estaven
més que consensuats amb el Govern de l’Estat. Ja li vaig dir,
que nosaltres haguéssim apostat per projectes de recerca,
desenvolupament i innovació en temes del mercat de treball,
per tant, de formació del personal, en temes d’educació i en
temes de petita i mitjana empresa a part del tema turístic que
creim que és fonamental per a la nostra comunitat autònoma.

Per tant, Sr. President del Govern, avui ve a explicar, com
deia, amb poc entusiasme el que ha estat la tercera Conferència
de presidents autonòmics. Nosaltres li agraïm que comparegui

a explicar això. Li agrairíem que quan se’n va a Madrid en nom
de les Illes Balears realment hi anàs en nom de les Illes Balears
i no en nom del Partit Popular de les Illes Balears, creim que
seria molt important que vostè, quan se’n va a una conferència
de presidents, no se’n vagi allà a fer la roda de premsa amb els
presidents de les comunitats autònomes governades pel Partit
Popular, sinó que hi vagi amb intenció de defensar seriosament
i rigorosament els interessos de la ciutadania de les Illes
Balears, cosa que no ha fet a cap de les conferències de
presidents. 

Però sobretot li agrairia que respecti el Parlament de les
Illes Balears, que deixi de despreciar i mentir als ciutadans i a
les ciutadanes de les Illes Balears perquè el pitjor que ens
podria passar, Sr. President del Govern, és tenir un president
que no és de fiar, que menteix a aquesta cambra com vostè ha
fet avui matí i que fuig del debat polític del tema cabdal que
tenim en aquesta legislatura, que és la corrupció política del
Partit Popular de les Illes Balears, un càncer que s’està estenent
i que vostè de cap manera no vol tractar. La malaltia està
diagnosticada, Sr. Matas, vostè no vol posar el tractament,
l’hauran de posar els ciutadans dia 27 de maig.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular, té
la paraula el Sr. Joan Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
deia una ilAlustra i recordada professora que vaig tenir a
batxiller, de literatura i llengua castellana, abans de començar
“queridos alumnos, para que me entiendan, hoy el esquema
serà el siguiente: dos notas previas, una anotación, un
desarrollo y una conclusión”.

Com aquí s’han posat de moda ara les notes prèvies, jo
també faré dues notes prèvies. La primera d’agraïment,
d’agraïment al president de la nostra comunitat per haver tingut
el tarannà de donar explicacions sobre quina havia estat la
Conferència de presidents autonòmics amb el president
d’Espanya. Un agraïment per haver tingut, abans d’aquesta
compareixença, una reunió amb tots els portaveus, a porta
tancada, on tots els portaveus van poder opinar i van poder dir
la seva. I un agraïment al president de la comunitat autònoma
perquè va anar a la reunió de presidents amb el president del
Govern d’Espanya amb el missatge d’unanimitat i d’unitat que,
amb els tres temes que es tractaren, li van transmetre els
portaveus i que vostè avui en dóna compte aquí. Primera nota
prèvia.

Segona nota prèvia, Sr. President, a nosaltres no ens cap
cap mica de dubte que vostè va anar allà a defensar els
interessos de tots els ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears per sobre els interessos del partit. I nosaltres, Sr.
President, ens en fiam, ens fiam de vós, ens fiam de les seves
polítiques i, sobretot, els resultats de la seva gestió fan que els
ciutadans creguin i es fiïn de la seva gestió, de la nostra gestió
i, efectivament, els ciutadans ens examinaran i posaran la nota
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que ells creuen que ens mereixem, no la que qualcú voldria que
ens posassin. I aquesta és la qüestió que avui ens ocupa. Final
de les dues notes prèvies.

Anotació. En el Diari de Sessions núm. 111, fascicle 3, de
26, 27 i 28 de desembre del 2006, el portaveu que els parla - i
perdonin la falsa modèstia, m’autocitaré- deia el següent: “Hi
ha dues consignes rebudes des de Madrid: primera, corrupció,
segona consigna, destrucció de la natura. Tanmateix facem el
que facem des del Partit Popular reduiran tot el seu debat a
aquestes dues qüestions perquè el balanç de gestió és tan
aclaparador que no resisteix ni un ral des del punt de vista de
combat”.

En aquest sentit, ho hem vist avui aquí. Sí que he de
reconèixer i ho reconec, perquè nosaltres som gent a la qual no
ens consta reconèixer-ho, que han estat moderats en la seva
introducció, el qual honestament i honradament els ho agraesc.

Feta aquesta anotació, per tant, centrant el debat que ells
voldrien i volen justificar que és el que interessa a la
ciutadania, nosaltres consideram que el debat que avui ens
ocupa és l’explicació que vós heu vingut a donar a aquesta
tribuna. A partir d’aquí han de ser conscients de què estam
parlant, de quin és el fòrum al qual vós vàreu participar i per
tant, no vos podem demanar més enllà que vostè compleixi amb
seva obligació de defensar els interessos de la nostra
ciutadania. No li podem demanar resultats i decisions de les
quals vostè ni n’és responsable ni les pot prendre
unilateralment.

No es va tractar d’una reunió bilateral de negociació entre
la nostra comunitat autònoma i l’Estat, o entre la nostra
comunitat autònoma i el Govern d’Espanya. És una reunió
multi lateral de presidents, que nosaltres celebram positivament
exactament igual que vostè, amb els mateixos arguments. És un
gest? Sí. Una fotografia? També. Té format formal? No,
informal, formal no perquè no hi ha reglament ni possibilitat
d’autoconvocatòria ni tampoc de presa de decisions. Es poden
dur propostes? Sí. Quin és el resultat de les propostes? Derivar-
lo en informes i en reunions pertinents i ja en parlarem. Per
tant, el resultat efectiu d’aquestes reunions és un contacte entre
tots els presidents, una posada en comú del que són les
problemàtiques de les diferents comunitats autònomes i a veure
amb quina participació hi pot estar el Govern d’Espanya.

I quins són els tres temes proposats? Primer tema,
immigració, en el qual la nostra comunitat autònoma té molta
cosa a dir. Té molta cosa a dir perquè som una comunitat
receptora i som una comunitat on els avantatges que suposa la
immigració també duen com a conseqüència unes
problemàtiques que ens han d’ajudar a resoldre. Quins són
aquests avantatges que du la immigració?, a més de mà d’obra
que és necessària acudeixen a una comunitat autònoma on el
nivell de vida els permet tenir feina, això vol dir que estan en
el mercat laboral i això vol dir que cotitzen a les arques de la
Seguretat Social, el que vol dir que incrementam els recursos
de l’Estat. Si això després no té una contrapartida que vengui
cap a la nostra comunitat autònoma, que sigui capaç de revertir
part d’aquests ingressos a les necessitats que provoca la
immigració, és un mal negoci.

Per tant, el primer que han de fer, abans de parlar de certes
coses en matèria d’immigració, és aconseguir entre tots que es
reconegui la població real, i això és el que li vam manifestar ja
a la reunió que van tenir els diferents portaveus. No tractam de
demanar un canvi de model de finançament autonòmic en
aquest cas, no. Tractam de dir que amb el mateix model de
finançament autonòmic que tenim actualment establert, si hi ha
un reconeixement de la població real el 2007, els mecanismes
de refinançament entorn a aquest aspecte són suficients per
tenir nosaltres possibilitats de corregir aquests efectes que van
en detriment d’una millora i d’una qualitat de vida dels
immigrants, dels ciutadans i, en aquest cas molt concret, de dos
serveis bàsics com són el servei de sanitat i el servei
d’escolarització, és a dir, el servei educatiu. 

Per tant, en aquest sentit, Sr. President, el missatge és clar,
continuar fent feina perquè se’ns reconegui la població real;
reconeguda la població real, adaptem el sistema de finançament
que tenim fins i tot actualment vigent a aquesta població real
per tenir aquests recursos que possibilitin que aquests 5.000 i
busques d’escolars -dels quals ja n’hem parlat avui, de gent
procedent d’altres països-  puguin trobar la compensació per
part de la nostra comunitat autònoma de fer aquesta educació,
per la qual estam lluitant entre tots, de qualitat.

Tema d’aigua. Bé, en el tema d’aigua, és que és normal, el
tema d’aigua sempre ha estat un tema problemàtic i a vostè -
perdoni que li digui- jo li faig una petita recriminació, Sr.
President, ha estat massa modest. Vostè ha estat massa modest.
Vostè va aconseguir un pacte per l’aigua. Vostè va aconseguir
un pla hidrològic que no s’havia aconseguit mai en tota la
història d’Espanya, que estava avalat a més per totes les
institucions europees i les institucions internacionals i se l’han
carregat. I açò és el que ha provocat que hi hagi aquest
enfrontament, enfrontament entre comunitats autònomes i
enfrontament entre les comunitats autònomes entre si i amb
l’Estat, i aquest és el diàleg que s’ha de recuperar. Açò és el
que s’ha de posar damunt la taula. A part d’açò, efectivament,
han d’aconseguir, si és possible, que aquests ajudes vagin
encaminades cap a una política d’estalvi d’aigua, que vagin
encaminades cap a la seva reutilització i que vagin encaminades
cap a una millora de la xarxa de distribució, perquè en
polítiques d’aigües, aquesta comunitat autònoma, jo crec que
després d’aquests anys, sobretot d’aquesta legislatura, ha fet els
deures i els ha fet bé, que queda molt de camí per fer, en queda
molt per fer.

El darrer tema, investigació, desenvolupament i innovació,
o investigació, desenvolupament i innovació que, per al cas, és
el mateix. Vam tenir l’oportunitat de manifestar-ho, ja a la
reunió que vam tenir prèviament a aquesta trobada de
presidents de les comunitats autònomes i el president
d’Espanya com també vam tenir temps i forma de manifestar-
ho al debat de l’estat de la comunitat i als pressuposts. Que avui
es digui que aquest govern no és un govern que hagi apostat per
la innovació, bé, es pot dir tot, veim que es pot dir de tot, però
açò és fals, això és fals, jo no m’atreviré a dir que ment, jo
simplement dic que és fals, que és un sinònim, tal vegada un
poc més suau. 

Aquest govern ha apostat decididament per a la investigació
i ho ha fet des del moment en què ha tingut partides
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parlamentàries concretes de cara a aquest desenvolupament,
innovació i desenvolupament, i ho ha fet des de la base real de
les nostres illes, des d’una indústria que és la que dóna en
aquest moment roll sentit, en aquest progrés social i econòmic
de les nostres illes que és la indústria turística, des del fet també
que som unes illes i per tant, els fets de la mar també ens
ocupen i en tots els programes aquests que posam en marxa i
que estam engegant. Aquí el que hi ha d’haver és un compromís
que aquest pla que han presentat de retenir 145 milions d’euros
d’aquí a l’any 2011, si no m’equivoc, sigui un fet i sigui una
realitat. Simplement demanam que inverteixi l’Estat en
innovació exactament la mateixa quantitat que nosaltres hi
estam invertint any rere any.

Per tant, Sr. President, jo li dic una vegada més que per part
del nostre grup continuam mantenint el mateix criteri de
colAlaboració, participació entre les institucions, colAlaboració
i participació entre el Govern d’Espanya i el Govern de la
nostra comunitat autònoma, però, en cap cas, entrar a la política
(...) de doblegar el cap quan veim que els nostres interessos són
trepitjats i, en aquesta legislatura, ens fan passar amb cançons,
amb cançons en molts de temes que són vitals per a la nostra
comunitat, amb cançons en matèria de ferrocarrils, amb
cançons en matèria de carreteres, en matèria d’aigües, en
matèria d’educació, en matèria de... en tantes i tantes matèries.

Per tant, Sr. President, sàpiga  que té 30 diputats, que té 30
diputats rere vostè per seguir enarborant la bandera de la
defensa permanent dels interessos dels ciutadans i de les
ciutadanes d’aquestes illes davant aquestes agressions
partidistes del Grup Parlamentari Socialista. Moltes gràcies, Sr.
President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sr. President, quan vostè vulgui.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
és fals que jo obligàs a acceptar el finançament, és fals que jo
vaig dir que no tenia cap proposta d’immigració concreta, és
fals que l’I+D+I ha estat el gran oblidat d’aquesta legislatura,
entre altres coses perquè hi hem invertit en aquesta legislatura
quatre vegades més del que es va invertir en la passada
legislatura, és fals que els projectes d’I+D+I no estan
consensuats i és fals que la vicepresidenta tergiversàs qualsevol
plantejament i moltes altres coses, evidentment. Però el que sí
és veritat és que a les reunions prèvies el Partit Socialista Obrer
Espanyol va rebutjar el fet que es plantejàs en aquest debat de
la Conferència de presidents la reclamació, la reivindicació del
finançament en educació derivat del tema d’immigració i, a
més, en contra de tota la resta dels partits que sí coincidien que
aquesta havia de ser una reivindicació que havíem de fer. Bé,
idò tampoc no és important, però les coses varen succeir així.

Evidentment, els projectes d’I+D+I que s’han presentat
bàsicament han estat els que s’han pogut consensuar amb el
GSIC i amb la política d’investigació del Govern d’Espanya

perquè al cap i a la fi és qui ens ha d’ajudar a cofinançar
aquests projectes i la resta, evidentment, són decisions dels dos
governs. 

La realitat, quina és? És clar, la realitat que és el que fa mal,
és que, idò, la tribuna i les paraules ho aguanten tot, els fets no
sempre ho aguanten tot. No entenc quina és la prioritat en
I+D+I a les Illes Balears quan el Govern d’Espanya inverteix
a les Illes Balears en I+D+I 217 euros per habitant quan a la
mitjana de tot Espanya inverteix 530 euros per habitant. És
clar, aquests són els fets que signifiquen que ens deixen a la cua
de la inversió en I+D+I malauradament com en moltes altres
coses.

Jo deman disculpes per les propostes de resolució, perquè
no sé quin haurà estat el problema, jo ho desconeixia, però no
tenc cap inconvenient, és a dir, no sé exactament què és el que
haurà pogut passar, però, al contrari, no tenc cap inconvenient
a discutir propostes de resolució. Crec que efectivament en
matèria d’immigració és important sobretot, o era important,
aconseguir la coordinació de la política d’immigració, a causa
que és un tema que ens afecta tots i afecta totes les institucions
de l’Estat, aconseguir la implicació de tots a l’hora de dissenyar
la política d’immigració. 

Realment, molt bona voluntat o molt bones paraules, quasi
com sempre, però poques coses concretes més enllà de la
promesa de participar en aquesta agència de cooperació o
d’immigració, però el que sí és evident és que hem de prioritzar
els nostres objectius i les nostres reivindicacions i en política
d’immigració és evident que manca un criteri clar a nivell de tot
l’Estat, un criteri que fins i tot pugui avui com jo crec que és
aconsellable modificar les lleis vigents per -com qualque
portaveu ha dit aquí- efectivament establir criteris de
salvaguarda de fronteres, d’integració, molt rigorosos i molt
fermes. 

Però quan nosaltres tenim l’oportunitat de xerrar
d’immigració amb el Govern d’Espanya, a més de poder
demanar la nostra implicació en el disseny de les polítiques
d’immigració de l’Estat, és evident que hem de plantejar el
problema que podem plantejar i que avui ens està afectant
d’una manera molt important i és que nosaltres hem rebut una
sèrie de gent, molt important, gent que volem integrar, gent que
són ciutadans de les Illes Balears i que necessiten uns serveis,
unes atencions, demanden unes prestacions, per les quals
nosaltres no rebem finançament. Això es tradueix d’una manera
dramàtica quan xerram de la immigració a l’educació.
Efectivament, tenim 125 nacionalitats distintes a les nostres
escoles, amb tot el que això suposa sobretot d’estructura, de
professorat i d’atenció a aquest tipus d’alumnes. 

Aquest no és el debat de la comunitat, quan nosaltres
xerrem de quina és la política d’immigració del Govern de les
Illes Balears, quan facem el debat de la comunitat, quan
plantegem les iniciatives que es plantegin evidentment podrem
debatre el que vostès vulguin sobre la Conselleria
d’Immigració, sobre la política d’immigració; però quan anam
a Madrid, quan tenim l’oportunitat única de poder xerrar amb
el president i la vicepresidenta del Govern d’Espanya haurem
d’intentar aprofitar la solució, perdó, l’ocasió per aconseguir
qualque solució als nostres problemes i als problemes més
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importants i, naturalment, el problema més important que ens
afecta en aquesta qüestió quant a les relacions en Madrid és
evident que és el tema del finançament de tota la població
immigrant a les Illes Balears que necessita d’aquests serveis.

Jo no vull entrar en qüestions de filologia, no som un
expert, m’és igual, el que volia donar a entendre és que l’aigua
és un problema que no pot estar subjecte a cap tipus de
blindatge per qualsevol territori. Aquest era el missatge més
important que jo crec que s’ha de donar com a punt de partida
per intentar trobar qualque tipus de solució a aquesta qüestió
tan important. L’aigua és i serà un problema tremend a tot el
món, hi ha hagut i hi ha guerres per mor de l’aigua, hi ha molta
gent que fins i tot que ha mort per mor de l’aigua. Per tant, crec
que aquest és un debat que només es pot solucionar,
efectivament, des d’un acord impulsat des d’un estat fort que
pugui garantir la solidaritat entre els territoris i que contempli
les necessitats de tots i de cadascú.

En el tema de repartiment dels fons europeus d’I+D+I jo
vull reconèixer que he reivindicat i reivindicaré que el criteri
que ha seguit el Govern d’Espanya és un criteri absolutament
erroni i absolutament equivocat. És a dir, el Govern d’Espanya
ha perdut una part important dels doblers que venien d’Europa,
pels motius que siguin, per l’ampliació o pels motius que
siguin, per distribuir en base a l’objectiu 1 en aquelles regions
més necessitades per al seu desenvolupament. 

D’una manera colAlateral -i probablement per intentar
palAliar en una part molt petita aquesta important pèrdua de
fons- s’han aconseguit 2.000 milions d’euros que és un fons
tecnològic que s’ha de repartir entre les comunitats autònomes.
Jo vaig reivindicar, continuaré reivindicant, a la Conferència de
presidents que és una absoluta bogeria repartir aquest fons en
base a criteris de riquesa i de desenvolupament territorial.
Efectivament, coincidesc que nosaltres, perquè aquí és on més
necessitat hi ha, hauríem de ser precisament els principals
beneficiaris del repartiment d’aquest fons. 

Però, Sra. Mascaró, jo també li vull reconèixer que jo
reivindicaré aquesta demanda, però no tenc unanimitat entre
totes les comunitats autònomes, ni tan sols a les del meu propi
partit perquè evidentment tenim interessos contraposats. Per
tant, és impossible una postura conjunta en aquest sentit perquè
jo defens uns interessos i hi ha companys meus que defensen
uns altres interessos. Però el que sí vull deixar clar a aquest
parlament és que la resposta va ser la més taxativa de tot el dia
quan jo vaig fer aquest plantejament. És a dir, em varen titllar
d’una manera avalada d’insolidari, que les comunitats riques no
tenien dret a demanar un repartiment superior d’aquests tipus
de fons i que això s’havia d’utilitzar per compensar la pèrdua
de fons de l’objectiu 1.

Sobre les reunions prèvies, les coses que s’hi varen
plantejar, jo sí que he intentat expressar aquí les coses que vaig
aportar al debat fruit precisament de les aportacions que
s’havien realitzat a les reunions prèvies, el tema de la qualitat
d’aigua, el tema de la participació en allò que és un fons estatal
d’infraestructures hidràuliques també a les Illes Balears i,
naturalment, un nou sistema de finançament. El que passa és
que no hi va haver cap tipus de compromís per part dels nostres
interlocutors quant a assumir aquell compromís que el sistema

de finançament s’havia de revisar l’any 2007, que era un
compromís que al seu moment havia fet el president del Govern
d’Espanya, i quant a fer una passa prèvia a la negociació del
nou sistema de finançament que és almenys reconèixer la
població real que avui tenen les Illes Balears i que és un dels
principals problemes que avui tenim, però aquest problema no
el té aquest govern, el tendrà qualsevol govern, aquest, el
següent i l’altre. 

Vull dir que per això era tan important i per això va ser tan
perjudicial el fet que no tenguéssim unanimitat en aquest
plantejament i que el Partit Socialista es negàs a fer aquesta
reivindicació, perquè això sí que és un problema estructural, és
un problema que afectarà els que venguin, o ens reconeixen la
població com a base, a més, per a una negociació posterior
d’un nou sistema de finançament, és a dir, crec que tenim un
plantejament molt seriós i molt rigorós, carregat de raó per
demanar que avui es reconegui aquesta població; o, insistesc,
aquesta càrrega l’arrossegaran els governs futurs i s’arrossegarà
en el futur en aquesta comunitat autònoma.

També és cert que quan surt aquest debat, surt un problema
intern, perquè aquest debat només es pot resoldre d’una forma
pràctica amb un increment d’aportació de fons de finançament,
perquè, si no, estaríem parlant d’una redistribució dels fons que
avui ja es reparteixen en el sistema de finançament actual.
Efectivament, però és que això és el que ha passat, el que ha
passat en aquests darrers anys és que hi ha comunitats
autònomes que han fet un negoci, i els altres hi hem perdut
molt, perquè així com nosaltres hem tengut un 30%
d’increment d’alumnes aquests anys, hi ha comunitats que no
només no han tengut increment d’alumnes, sinó que hi ha
comunitats autònomes que han perdut alumnes i continuen
tenint la mateixa finançació per a aquesta educació. Però, en
qualsevol cas, insistesc, crec que aquest és un tema cabdal. I
tant de bo poguéssim plantejar les competències de justícia i
tant de bo poguéssim parlar de transport ferroviari, això és una
cosa que no hi ha capacitat material en aquest tipus de reunions
de poder introduir aquests debats, ja hi introduïm tots els que
podem, però és impossible materialment, a més pel sistema de
funcionament de la mateixa conferència, que s’hi puguin
introduir aquests temes. Però són dos temes que m’apunt, i
m’apunt a qualsevol debat i quan vostès vulguin, les
competències de justícia són essencials per poder tenir avui uns
mitjans materials i humans d’acord amb les necessitats que té
l’administració de justícia. I no li vull ni parlar del transport
ferroviari, on encara esper que, després d’una proposta del
Partit Socialista on havíem de fer un gran conveni de transport
ferroviari d’inversió a les Illes Balears, era la gran proposta
que, a més, vàrem consensuar amb el Partit Socialista, no
m’han rebut, no és que no m’hagin contestat, és que encara
avui, quasi dos anys després, ni tan sols ens han rebut, ni al
portaveu socialista ni a mi, per poder almenys estudiar o
plantejar aquest tipus de ...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, si són tan amables. Continuï, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):

No sé d’on surten aquests tipus d’informació, no he tengut
cap mandat de renyar ningú ni de dir qualsevol cosa ni,
evidentment, de fer cap tipus de gravació ni coses d’aquestes,
com ha quedat demostrat, no sé d’on surten, però, insistesc,
sota cap concepte. I vull recordar que sempre he tengut a gala
anar a aquesta reunió com a president de tots els ciutadans de
les Illes Balears, no hi vaig, i sempre ho deix molt clar, com a
representant d’un partit, hi vaig com el president de tots els
ciutadans i a intentar defensar els interessos de tots els
ciutadans. No és menys cert que aquestes conferències tenen
una càrrega mediàtica tremenda, tenen una càrrega de
"parafernàlia" que de vegades trastoca el mateix ordre del dia
del contingut d’aquesta conferència, i sembla, a qualque
moment, que l’important és el que passa a fora de la reunió i no
a dins, però jo els puc garantir que, independentment del que es
pugui traduir a fora, a dins es fa feina i a dins es produeix el
debat dels temes que realment hem vengut a discutir i que
intentam acordar entre tots, però bé, entenc que aquestes coses
de vegades són inevitables.

Crec que nosaltres hem de participar amb les inversions del
Pla Hidràulic estatal, quant als projectes de reivindicació,
nosaltres hem presentat un projecte de sanejament de 600
milions d’euros per als propers anys al ministeri, fins avui ens
diuen que no hi haurà finançament d’inversions hidràuliques
per a les Illes Balears, amb l’aplicació de la Directiva marc
d’aigua hem invertit 3 milions d’euros, precisament per als
estudis de qualitat, després d’una inversió de 150 milions
d’euros, històrica, en matèria de depuració d’aigua; i per
primera vegada, efectivament, ajudant els consells, hem firmat
un pla amb 5 milions d’euros per intentar ajudar els consells i
els municipis a evitar les fuites d’aigua que, evidentment, a més
d’altres mesures que hem pres, com els comptadors individuals,
poden ajudar a un ús racional d’aquesta aigua i, el més
important són les polítiques de demanda que, sense cap dubte,
també s’han de fer en aquest sentit.

Perdonin que matisi, però crec que les Illes Balears
necessiten inversions en matèria d’infraestructura hidràulica,
ara i abans, quan jo era ministre, també, sense cap dubte, no
només Sa Costera, que després de molts d’anys vàrem
aconseguir que fos la inversió més important que s’ha fet a les
Illes Balears, així com altres obres hidràuliques que es varen
fer, sinó que jo vaig oferir i volia finançar íntegrament quatre
noves dessaladores a les Illes Balears, a més de les que ja
havíem fetes, ampliació de la de Sant Antoni, de Formentera i
de Palma, i només recordar-los que va ser el govern d’aquí que
no va voler que el Ministeri de Medi Ambient, supòs que
perquè les pagava Jaume Matas, pogués fer aquestes quatre
dessaladores. I a mi, ara, se’m regiren les entranyes quan vaig
a aquestes reunions i sent la ministra de Medi Ambient actual
dir que “la gran solución al Plan Hidrológico Nacional, la
alternativa son las desalinizadoras”. Jo dic, “Carall, les
dessaladores que no eren bones en aquell moment, ara resulta
que són la solució al Pla Hidrològic Nacional”.

(Alguns aplaudiments)

En matèria d’I+D+I, crec que el turisme ha de ser una
prioritat. Vull recordar la inversió que feim en matèria del
Centre d’Investigació del Turisme, conjuntament amb l’Estat,
on nosaltres posam 4,6 milions d’euros, i el Govern central en
posa 0,6; però, efectivament, hi ha un debat que tal vegada en
podem acabar de parlar, però hi ha un debat vigent i
probablement prioritari en matèria d’investigació, és el debat
de fer no només una reestructuració de finançament i de
política de subvencions i de treure ajudes com es fa des de totes
les administracions, sinó que el debat és probablement revisar
les estructures avui existents a Espanya en matèria
d’investigació, bàsicament, perquè són unes estructures que
probablement responen al que era la investigació de fa 20 o 25
anys, fa molts d’anys que a Espanya no s’ha produït un canvi
estructural del que ha de ser la investigació. I és evident que
aquest és el gran debat que hauria de ser el paraigua que
motivàs aquesta aposta decidida per la política d’I+D+I a
Espanya i a totes les comunitats autònomes. No crec que el
futur sigui tant a la investigació aïllada, a la investigació que
respongui a les estructures ja existents, com que sigui, com he
dit a la meva primera intervenció, una investigació molt més
transversal. I aquesta transversalitat i també sectorialment
transversal, és el que permetrà efectivament que els doblers
d’aquestes subvencions arribin als investigadors, però també
arribin a la societat en general, que sigui una investigació que
respongui molt més a les necessitats actuals sobretot dels
sectors econòmics, i no tant, tal vegada, a la investigació
exclusivament docent. Crec que aquest és un gran debat i és el
gran debat que avui hauria de marcar tota la política d’I+D+I
a Espanya.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. President del
Govern de les Illes Balears, en primer lloc i com a nota prèvia,
agrair-li que hagi respost a les preguntes que des del grup
d’Unió Mallorquina hem plantejat per saber, per tenir
informació de primera mà, del que va ser el debat i el resultat
d’aquesta conferència de presidents amb el president de l’Estat
espanyol.

Després de sentir-lo, tant a la primera intervenció com a la
resposta de les qüestions, no només que he plantejat des del
grup d’Unió Mallorquina, sinó també les que han plantejat els
altres grups, veig que el resultat, per ventura, em fa la impressió
que no és el que tots esperàvem, sembla, de les seves paraules,
que tenim el compromís de la participació a una futura agència
en matèria d’immigració, i el compromís d’estudiar un
programa d’I+D relacionat amb el control de la contaminació
del nostre litoral. Tots dos són programes positius, però si
només són aquests els resultats, creim, des d’Unió Mallorquina,
que són un poc pobres.
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Creim que és positiu que es parli, creim que és positiu obrir
un marc on es pugui parlar de totes aquestes coses, però per als
ciutadans de les Illes Balears també és important,
importantíssim, els resultats que s’obtenguin. Nosaltres, des de
la lleialtat institucional, continuam donant i continuarem donant
suport al president de les Illes Balears perquè, amb el
convenciment del suport d’aquest parlament, del suport de la
majoria dels ciutadans de les Illes Balears, reivindiqui el que és
just per a les Illes Balears, no que demani més, sinó que
reivindiqui el que és just.

De la seva explicació, i l’he sentit en les dues intervencions,
i avui, al llarg del matí, ho he sentit diverses vegades, parlar de
l’eficàcia, els resultats i la gestió que per part del Govern s’està
obtenint aquesta legislatura i nosaltres el que li demanaríem, Sr.
President, és que amb aquests temes de negociació intenti
obtenir els mateixos resultats i la mateixa eficàcia, és a dir, que
al final no acabem venint aquí i dient “miri, és que no hem
pogut aconseguir res de Madrid”. Nosaltres pensàvem que amb
la seva experiència de les estructures de Madrid, es podrien
haver obtengut millors resultats, per ventura el fet que siguin
partits distints fa que no es vagi amb la mateixa ilAlusió que s’hi
aniria si els partits fossin del mateix color, però nosaltres
l’encoratjam que continuï reivindicant el que és just per als
ciutadans de les Illes Balears.

Ens ha parlat de solucions, però el que veim és això,
investigació i desenvolupament tornam ser a la cua, i ens toca
un zero coma no sé quant d’inversió; en Fundació Biodiversitat
han quedat a fora els nostres projectes; en immigració
participarem amb una agència quan es creí, però ni en
cooperació, ni en control de la contractació, de les fronteres,
dels visats, podem participar-hi.

Des d’Unió Mallorquina el resum que feim de tots els temes
que s’han tractat en aquesta conferència de president, es
resumeix en un punt: més finançament, Sr. President. El
problema és més finançament, i sempre acabam amb el mateix.
Ara, en aquest moment, es planteja que el Govern de les Illes
Balears està presidit per un president del Partit Popular i que al
Govern de Madrid hi ha un president del Partit Socialista. Jo
celebr moltíssim les seves paraules en aquesta tribuna, que
esper que serveixin el dia de demà perquè si hi ha un canvi en
el Govern de Madrid es recordin aquestes paraules, perquè la
clàusula de modulació que tenim actualment en el sistema de
finançament crec que la va introduir un govern del Partit
Popular i que hauríem de ser capaços entre tots, nosaltres no
ens cansarem de repetir-ho, que quan parlem d’un sistema de
finançament, parlar d’un sistema que sigui just per a tothom,
just per a totes les comunitats autònomes i just per a tots els
ciutadans, i la utilització per part de l’Estat espanyol de la
població de l’any 99, quan l’any 2007 tenim més d’un 20% de
població a les nostres illes que afecta, com vostè a dit,
l’ensenyament, però també sanitat, el règim hidràulic, l’aigua,
les depuradores, les carreteres, el transport públic, que afecta
moltes polítiques que s’han de fer en aquesta comunitat
autònoma, es pugui solucionar d’una vegada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Sr. Rosselló, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President. Senyores i senyors diputats. En aquest torn de
rèplica, en primer lloc, vull constatar que el president de la
comunitat autònoma continua obviant tot tipus de problemes
que, segons el Sr. Huguet, formen part d'un guió, jo no sé si
formen part d'un guió polític o no, però formen part de la
realitat quotidiana, el que és un fet objectiu és que la nostra
salut democràtica en aquest moment no és bona, aquest és el fet
objectiu, el fet real, i si davant un fet com aquest que ocupa
planes de diari, hores de ràdio i de televisió, i que preocupa la
ciutadania per la credibilitat de les institucions, i això no és un
problema suficientment important perquè se'n parli, jo
sincerament no entenc res. Per tant, constatar una vegada més
aquest fet.

Jo crec que a mesura que va avançant el debat i després de
la intervenció del diputat que m'ha precedit en l'ús de la
paraula, que ha fet bastant ..., ha punyit bastant sobre el que
seria un balanç d'aquesta reunió, queda bastant clar que els
resultats per a les nostres illes d'aquesta reunió són més aviat
magres. El Sr. Nadal ha fet referència, ha plantejat la
possibilitat o una promesa de la participació amb una agència
estat d'immigració, l'aprovació dels projectes d'I+D que ja
s'havien demanat i que ja pràcticament estaven negociats, en
definitiva, l'escenificació de l'acord sobre aquests projectes, i
en temes d'aigua poca cosa.

Bé, aquest és el resultat d'aquesta reunió. La conclusió que
podríem treure, fàcil, seria dir, bé, això és una responsabilitat
del govern socialista que fa coses i que no està disposat a
donar. Jo crec que seria errònia i parcial aquesta anàlisi,
sobretot parcial, perquè vostès no ha volgut entrar a
l'argumentació que jo he donat, l'ha ridiculitzada fàcilment,
però, home!, una reunió de presidents de comunitats autònomes
de tot l'Estat per discutir dels problemes que té cada comunitat
autònoma i que són diferents i que fins i tot poden suposar
confrontacions entre comunitats autònomes, per què és
necessari preparar-la des d'una reunió de la seu de Gènova del
PP, amb tots els consellers d'Interior i/o Presidència del govern
del Partit Popular que assistiran a aquesta reunió? Què han de
posar en comú els governs de La Rioja, Castella-Lleó amb
Balears, i no precisament amb La Manxa o amb una altra
banda? De què es discutia en aquesta reunió? Quin era
l'objectiu del Partit Popular a l'hora d'acudir a aquesta reunió de
presidents? L'objectiu era treure una resolució política que
desautoritzàs la política que feia el Partit Socialista en aquells
moments sobre la política antiterrorista i la presumible
negociació amb ETA, aspecte en què ara no entr, i que pot ser
tot el que deia aquella resolució, és absolutament legítim que el
Partit Popular la plantejàs al Parlament, al Senat, a la premsa,
on volgués i la digués i la defensàs trenta vegades, el que no té
cap sentit és que pretengués convertir aquella reunió de
presidents de comunitats autònomes en la caparrudesa de
debatre una resolució sobre aquest tema, d'introduir un tema
que no tenia res a veure amb la reunió, etc. Per tant l'esperit que
es tenia ja no era l'esperit de defensar res especial, el
fonamental era això, la resta era mera escenificació. Es vulgui
o no es vulgui, aquesta reunió ha sortit devaluada i sortirà
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devaluada sempre que no es prengui seriosament de què va
aquest tema. I la comprovació que el Partit Popular no es pren
seriosament aquesta qüestió és que no es pren seriosament la
necessària reforma del Senat i la creació d'institucions
necessàries per poder abordar aquests temes com cal, no s'ho
pren seriosament i, per tant, el que surt és el que surt; surten
quatre coses i en els diaris, el dia següent, s'omplen pàgines de
l'altre debat que realment interessa al Partit Popular que es
dugués a aquella reunió.

I ja està, tenim el resultat del que s'ha cercat, i aquest és el
resultat pobre que es té perquè s'ha cercat això, ara és fàcil dir
"ha estat culpa dels altres, o d'aquí o de més enllà",
probablement també, probablement també. El resultat és que
s'estan convertint les dues reunions de presidents que hi ha
hagut en fòrums de debat polític estatal fora de l'objectiu que
tenen aquestes reunions, i així no anam enlloc, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. El Sr. Matas demanava
disculpes per les propostes de resolució, si vos interessa encara
és possible presentar-ne o fer algun acord d'aquí a la setmana
que ve si tothom hi estigués d'acord. Però crec que és
fonamental arribar a acords seriosament, som a un any electoral
i es va demostrar sobretot a la Conferència de presidents que
l'interès del Partit Popular en aquest moment a nivell estatal, i
aquí també ho veim, és un altre que un acord que ens interessi
a tots.

En temes d'immigració, dèieu vós, que és molt important la
coordinació de tots amb les polítiques d'immigració. Amb
quines polítiques d'immigració ens hem de coordinar, Sr.
President? És fonamental, perquè no basta dir "ens hem de
coordinar", vós voleu parlar de gent que arriba, de la manera
com arriba, de si els barram el pas o no, de si tenim pasteres o
no en tenim, de si hem de donar papers, ...? Per tant, hi ha tota
una política, diferents àmbits de les polítiques d'immigració que
segurament sí que s'han de coordinar, però que seria fonamental
conèixer quines són les vostres, quines són almenys les
prioritats d'aquest govern, perquè el que hem conegut fins ara
de polítiques d'immigració del nostre govern, del d'aquí, no ens
ha agradat gens, gens. El Sr. Huguet es fia del Govern, es fia de
vostè, nosaltres no, però molt especialment no ens en fiam per
l'aplicació que ha fet de les polítiques d'immigració, entre
d'altres, en aquestes illes. Per tant, a mi m'agradaria saber si vol
el nostre suport o si va plantejar allà que s'havia de coordinar
vostè, amb quins temes es vol coordinar i quins criteris va
donar per a aquesta coordinació.

Després diu que el problema ..., vostè només ho planteja
així, no és el debat de la comunitat, per tant no podem parlar de
polítiques d'immigració, però tenim un problema ..., Sr. Matas,
és impossible si parlam d'immigració o de finançament no
parlar de les polítiques concretes que s'apliquen sobre
immigració. Jo no sé com vostè pot dir, "no, no, no, parlam
d'immigració, però no parlem de política perquè això no és el

debat de política general". Aquí feim política, i quan parlam de
temes que afecten la immigració, expressam criteris polítics, si
no, no sé què feis en el Govern.

Després diu que el problema que tenim és el finançament de
les persones immigrants. És cert que tenim un problema per
l'increment de la població, però jo crec, almenys des del PSM
estam convençuts, que el problema fonamental és el sistema de
finançament, si nosaltres tenguéssim un sistema de finançament
que aquestes persones que sí aporten a la Seguretat Social i es
queden a l'Estat o aquells doblers que es queda l'Estat, els
cèntims que va posar el Sr. Aznar per a la benzina, per pagar a
sanitat, i no tornen aquí, per tant és aquest el fons fonamental,
que tal vegada aquell dia no se n'havia de parlar, era el lloc més
fàcil que tenia vostè per parlar-ne, per poder dir "tanmateix no
m'han fet cas, perquè no era el lloc per parlar-ne", però és el
gran problema, el finançament és el gran problema estructural
d'aquestes illes i és el gran problema que els dos partits estatals
no heu volgut assumir mai, i vós el primer, Sr. Matas, vós el
primer.

Referent a I+D+I, clar que varen arribar a acords, aquests
els teníeu molt pactats, teníeu el nostre suport, i també
compartim amb vós que l'Estat és allà on menys s'inverteix,
com sempre, Sr. Matas, com quan governava el Sr. Aznar i vós
éreu ministre, com abans amb el Sr. González, sempre, aquest
és un problema que tendrem sempre si no canvia la mentalitat
dels partits estatals i arriben a creure realment que vivim a un
estat d'autonomies, i no a un estat centralista que, de tant en
tant, permet quatre actituds folklòriques als presidents i als
governs de les comunitats, i aquestes coses.

Però sí que seria una bona primera passa el reconeixement
de la població, ja ho reclamàrem quan varen acceptar les
competències de sanitat, que el Partit Popular aquí estava a
l’oposició i deia que no, que el Sr. Aznar ho feia molt bé, i no
es va aconseguir. Ho plantejàrem el 2002 en educació: el Sr.
Damià Pons, conseller d’Educació aleshores, va plantejar al
Govern de l’Estat un finançament per a educació en funció de
la població real, que és el que vostè està fent. Quan vostè
demana més doblers per a la immigració no és per als
immigrants tot sols, és perquè vol que li comptin els
immigrants amb el conjunt de la població, les persones que
realment hi ha en aquestes illes. És igual si són immigrants o si
són nascudes aquí, el que volem és tenir doblers per donar uns
bons serveis a les persones que són aquí i són les que hem
d’atendre. Això ja ho plantejàrem el 2002 i també ens varen dir
que no; vostè n’era part, del no. Per tant és un problema
endèmic, el gran problema d’aquestes illes serà sempre la
mentalitat dels partits estatals.

M’alegra que s’apunti els dos grans temes, transport
ferroviari i traspàs de Justícia, a reclamar davant l’Estat.
Llàstima que no ho hagi pogut fer abans, però referent al
traspàs de Justícia no frisi, perquè primer ens agradaria tenir un
altre conseller; l’actual creim que no està en condicions per fer
de conseller de Justícia.

I deis vós que anàreu -ja acab, perquè està vermell-, que
anau allà com a president de tots. Evidentment anau allà amb
el títol de president de les Illes Balears perquè això realment és
així, però no com a president de tots, i si realment ens voleu
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demostrar que sou el president de tots, Sr. Matas, vos record
que teniu pendent d’explicar a tots els ciutadans d’aquestes illes
tot allò que sabeu del cas Andratx.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. He de començar demanant al
president del Govern que rectifiqui les seves afirmacions sobre
el plantejament del Partit Socialista i, si no ho fa ell, té
oportunitat de fer-ho el portaveu del Partit Popular que després
tendrà la paraula, després de jo. Si no, no em diguin si és vera
o no que abans que acabàs la reunió al Consolat de la Mar vaig
demanar la paraula abans que acabàs la reunió i li vaig dir
expressament: “Sr. Matas, li queda clar que el Partit Socialista
li dóna suport per demanar més finançament en temes
d’educació?”, perquè ja vaig veure que voldrien tergiversar allò
que havia succeït al Consolat de la Mar, i m’agradaria que algú
digués el que va succeir a la reunió, que jo no la vaig
enregistrar i evidentment no ho puc explicar, perquè jo no
comparteix aquestes tàctiques que fan alguns a les reunions en
privat, però això és el que és cert. El Partit Socialista, tant quan
ha governat com quan està a l’oposició, sempre ha mantengut
els mateixos criteris en el finançament, en el sistema de
finançament autonòmic, en el finançament en educació i en el
finançament en sanitat, i aquesta és la veritat.

I el president del Govern ha tornat començar la seva
intervenció mentint, igual que ha fet en el torn de les preguntes;
perquè si no que digui si és vera o no que el batle de Llucmajor
està imputat o no, si és vera o no que el batle de Santa Eulàlia
està imputat o no, si és vera o no que el batle de Sant Josep està
imputat, si és vera o no que hi ha 9 batles i 2 tinents de batles
que a causa del cas Ses Salines estan imputats, que digui si és
vera o no que hi ha un regidor del Partit Popular a Ciutadella
que està imputat. Perquè ja basta de dir mentides, Sr. President
del Govern, ja basta de mentir als ciutadans de les Illes Balears,
i basta de mentir a la Cambra parlamentària.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Armengol... Si és tan amable no surti de la qüestió, per
favor.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

No, Sr. President, no surt de la qüestió. És que m’és difícil
poder contestar a una persona, al president del Govern de les
Illes Balears, que comença la seva intervenció mentint sobre el
que ha succeït a una reunió en la qual jo hi era, i no va succeir
això, sinó que va succeir exactament tot el contrari;
precisament vaig demanar un torn d’intervenció per aclarir
realment el posicionament del Partit Socialista. Clar, com que
quan un tira la pedra i amaga la mà com fa el president del
Govern, que a més no escolta allò que se li està dient, després
passa el que passa: hi ha gent que pot creure que el Sr. Matas

té raó i hi ha gent que pot creure que jo tenc raó, però com que
avui ha fet..., en fi, avui matí a la seva intervenció ha dit una
mentida tan gran que, clar, evidentment jo no vull que em
confonguin amb el Sr. Matas, jo vull que quedi clar que hi ha
dos polítics molt diferents, hi ha dues formes de fer política
molt diferents, que jo mai no faré política des de la mentida,
com evidentment fa el president del Govern, que avui ha
demostrat una vegada més que no és un home de fiar.

(Remor de veus i petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor...

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Que no és un home de fiar, ni per les seves conviccions
ideològiques ni per les seves formes a l’hora de fer política. Dic
per les seves conviccions ideològiques perquè el president
Matas era ministre d’aquell govern que no rebia els consellers
dels governs autonòmics que eren d’un altre color polític; era
ministre d’aquell govern, que el president del Govern no rebia
el president...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, si són tan amables... Sra. Armengol... Pregaria
silenci, si són tan amables. Continuï, Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Jo els entenc, perquè estan nerviosos.

Era ministre d’aquell govern que no rebia els presidents
autonòmics que eren d’un altre partit polític. Era ministre
d’aquell govern que va aprovar el sistema de finançament
autonòmic que tant ens perjudica. Era ministre d’aquell govern
que va obligar a assumir la competència de sanitat mal
finançada, amb la població del 99, tot i que començava la
competència en el 2002. Formava part d’aquest partit que no
creu en l’Espanya real, que és plural, i que no creu en
l’Espanya amb pes de les comunitats autònomes. Per això jo
entenc que el president del Govern no entengui per a què
serveixen les conferències de presidents autonòmics i les utilitzi
amb una exclusiva actuació de partit polític, i per això vagin a
Gènova a preparar les reunions de les conferències de
presidents, per això facin la roda de premsa conjunta tots els
presidents autonòmics que són del Partit Popular, i per això
tenguin aquesta actitud de deslleialtat en un moment on hi ha
un govern a Espanya que sí creu en les autonomies, que sí creu
en les decisions que han de prendre des de cada una de les
comunitats autònomes, conformement, evidentment, amb les
polítiques de l’Estat.

També entenc que el president del Govern no comparteixi
aquesta forma de fer política des de l’acord, des del diàleg, des
de la coordinació entre les institucions, perquè aquí durant
aquesta legislatura hem vist que el president del Govern només
ha volgut comparèixer en aquest parlament quan hi ha hagut
una conferència de presidents autonòmics. Tanta sort que hi ha
un govern d’Espanya que fa conferències de presidents i el
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president té una excusa per poder comparèixer aquí i explicar-
nos qualque cosa, perquè de les polítiques pròpies del Govern
de les Illes Balears, del que té competència pròpia el president
del Govern, no ha comparegut en cap ocasió durant aquesta
legislatura, igual que no ha cridat en cap ocasió als portaveus
parlamentaris per parlar del que sí és competència seva; sí, ens
ha cridat, i estam molt agraïts i ens pareix molt bé, per plantejar
el que s’ha de defensar dins la Conferència de Presidents
autonòmics. O ha tengut una actitud amb els ajuntaments
governats per altres forces polítiques que no són el Partit
Popular de sectarisme absolut o, evidentment, amb el Consell
Insular de Menorca, que està governat per un altre color polític.

Igual que, Sr. President, nosaltres li demanaríem que allò
que a l’Estatut s’ha aprovat, però que abans no va ser aprovat
perquè el Partit Popular va votar en contra de la conferència de
presidents entre el Govern de les Illes Balears i els consells
insulars, també ho hagués fet possible durant aquesta
legislatura.

Molt breument, quant al tema d’immigració, Sr. President
del Govern, vostès, quan ens varen plantejar el tema que diríem
d’immigració no ens varen plantejar cap política d’immigració
concreta, simplement varen dir “demanarem més doblers per a
educació”. I jo li ho record sense cap animadversió, Sr.
President del Govern, però vostè és d’aquest partit que quan
governa a l’Estat dedica 7 milions d’euros a polítiques
d’integració d’immigrants, i jo som del partit que hi dedica 200
milions d’euros. Vostè és del partit que no dóna una fons
d’immigració per a les comunitats autònomes i jo som del partit
polític que dóna el 95% del pressupost de la seva conselleria
d’Immigració per fer polítiques d’integració dels immigrants
que, per cert, no es fan, sinó que es fan per a altres coses, i jo
aquest fons d’integració dels immigrants que dóna l’Estat li vull
recordar que la meitat d’aquest pressupost se’n va precisament
per a educació. Jo som del partit que va defensar que
l’educació estava mal transferida, vostè és del partit que
governava aquí i governava a l’Estat i la va mal transferir. Jo
som del partit polític que va defensar que la competència de
sanitat estava mal transferir, som del partit polític que l’ha
millorada, i vostè és del partit polític que defensava tot el
contrari.

(Remor de veus)

Jo som del partit polític que defensa que hi hagi pressupost
fort en recerca, desenvolupament i innovació, com està fent el
govern Zapatero, que ha augmentat un 30%; vostè és del partit
polític que ho ha oblidat durant 20 anys. I no tenc temps, però
si no li explicaria tot el que han deixat de fer en recerca,
desenvolupament i innovació en tema de turisme, totes les
investigacions que es feien, tots els estudis, tots els acords amb
universitats que vostès han oblidat des que governen a les Illes
Balears.

Per tant, Sr. President del Govern, ha començat el matí
mentint i l’ha acabat mentint a la darrera intervenció, com li he
explicat. I aquí, Sr. Matas, no ens podem permetre, aquesta
comunitat autònoma, tenir un president que és incapaç de donar
la cara davant els temes que preocupen la ciutadania de les Illes
Balears, i als ciutadans -li ho repetesc- els preocupa saber si
poden confiar en els polítics que estan governant aquesta terra

i que estan governant molts d’ajuntaments de les Illes Balears.
Sr. President del Govern, ens agradaria saber per què menteix,
de què té por, què està amagant, què està emparant dins el seu
partit polític.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Armengol, per favor.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sr. President... Sí, acab, Sr. President del Parlament.
President del Govern, el seu partit polític, l’hi he dit abans, té
un càncer molt dolent que s’està exterioritzant. President del
Govern, vostè ha de fer qualque cosa, i el que ha de fer és
donar la cara aquí, en el Parlament, davant els representants de
tots els partits polítics, perquè necessitam saber què està
amagant, necessitam saber...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Armengol, per favor, si és tan amable, no se surti de la
qüestió i..., du tres minuts i mig.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí, president, acab tot d’una, però crec que els ciutadans
necessitam saber de què té por, per què aquesta ostentació de
covardia que està fent el president del Govern quan intenta no
contestar el que s’ha de contestar, i per què menteix a la
ciutadania de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Joan
Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
cadascú podrà interpretar aquesta funció a la seva manera, però
ningú no podrà negar que el guió està escrit. Sr. President, jo
ho lament molt, jo ho lament molt; aquesta compareixença seva
ni ha estat valorada ni era el que esperava el Grup Parlamentari
Socialista; els altres han tingut molt més respecte, han entrat
molt més en el debat, han fet plantejament, fins i tot han fet
propostes concretes amb una prèvia. El Grup Parlamentari
Socialista no, el Grup Parlamentari Socialista no, el seu discurs
és un altre, perquè li han dit fort i no et moguis. Però, bé,
arribar ja, d’una falta de respecte en aquest parlament, arribar
ja a dir que aquest parlament i que el seu president no té cap
respecte, i que ningunea l’oposició, açò, vaja, per als que ja
tenim bastants d’anys d’estar en aquesta cambra ens resulta
com a mínim xocant, paraula suau, xocant. 

Vostès saben quantes vegades el president del Govern la
legislatura passada va rebre el cap de l’oposició, un únic
portaveu, eh?, un; no és que hagués de programar quatre
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reunions, un únic portaveu, quantes vegades el va rebre?, ho
saben? Talante democrático. Vostès saben quantes preguntes
va contestar el Sr. Antich a l’oposició la passada legislatura?

(Remor de veus)

Vostès saben quantes compareixences voluntàries?, quantes
reunions preparatòries?

(Continua la remor de veus)

Estau tots aprovats perquè veig que teniu bona memòria.

(Més remor de veus i alguns aplaudiments)

Dit açò passem a la qüestió, Sr. President, passem a la
qüestió. Jo vull tornar insistir en el mateix: no són reunions
bilaterals, no és una reunió bilateral amb el president del
Govern d’Espanya i el president de la nostra comunitat o d’una
altra comunitat, on s’hagin de prendre acords concrets. Ja ho
sabem, que el president del Govern d’Espanya, aquestes
reunions bilaterals, les reserva per a Catalunya i per tant allà sí
s’asseuen i prenen acords concrets, que la veritat és que després
deixen en mal lloc, segons quins acords han pres, fins i tot a
l’oposició; tots recordam l’acord..., el pacto de la noche del
tabaco, amb Artur Mas. Però aquesta no era la qüestió. 

En aquesta reunió de presidents de comunitats autònomes
amb el president d’Espanya hi havia un ordre del dia que eren
tres temes: immigració, tema d’aigua i I+D+I; açò eren els
temes que anaven a aquest ordre del dia, amb un altre tema que
es va introduir a proposta del Partit Popular, a proposta de
presidents de diferents comunitats autònomes i que també va
sortir en aquesta reunió. Per tant la funció que tenia el nostre
president i que nosaltres creim, i ens en fiam -a mi em
preocuparia que el grau de confiança que tingués el PSOE en
vostè fos exactament igual que el nostre, em preocuparia
perquè, una de dues, o estam equivocats nosaltres o estan
equivocats ells i haurien d’ingressar aquí, però, bé...-, el grau
de confiança que nosaltres tenim en el nostre president i que
defensa els interessos dels ciutadans, ens el donen sobretot tres
coses. Primera, la reunió prèvia a la qual vostè escolta tots els
portaveus i fan propostes concretes sobre la taula i vostè les
defensa. Segona, que a més a més d’açò vostè no va allà a fer
una reivindicació, “ja que tenim aquesta oportunitat anem a
reivindicar alguna cosa que és impossible d’obtenir”, sinó una
reivindicació la qual en justícia ens correspon; demanam
únicament i exclusiva, per exemple en el tema de la
immigració, que es reconegui la població real; i jo faria una
petició -ja ho han dit abans-, nosaltres no tenim cap afany de
protagonisme, que agafin la bandera d’aquest reconeixement de
la població, que agafin la bandera d’aquest finançament
d’educació que nosaltres estarem darrere, no dic que venguin
darrere nosaltres; que surtin d’aquí, que agafin la bandera i
diguin: “Ara anam, Sr. Matas, a Madrid a fer-los veure que han
de reconèixer la població real que ha provocat el tema de la
immigració i a més a més la finançació de l’educació”; açò serà
creïble, tota la resta, vuits i nous i cartes que no lliguen.

Segon tema, I+D+I. Bé, jo ja sé que és una frase que l’hem
utilitzada massa vegades, però les matemàtiques i les xifres no
es discuteixen, es contrasten. Quina inversió ha fet aquest

govern i quina inversió van fer? És que tenim l’oportunitat de
comparar..., no comparar en sentit malèvol de si uns eren més
bons, altres més dolents, sinó amb xifres reals; amb xifres reals
què s’ha invertit en investigació i desenvolupament en aquesta
comunitat en aquests quatre anys i què s’havia fet? Fins i tot
don el benefici: aplicam a la inversió que s’havia fet abans
l’increment de l’IPC, perquè no diguin “no, és que ara, clar!,
(...)”; no, incrementin, incrementin, si volen, i veuran que les
comparacions, vaja, és que no resisteixen ni un asalto, és que
no el resisteixen.

Tema d’aigües. Torn insistir en el mateix, i en açò, Sr.
President, crec que estau perfectament encertat, com en els
altres temes. La problemàtica dels recursos hídrics és una
problemàtica que ens ocupa a tots, i si qualque bé natural ha de
tenir una total i absoluta solidaritat aquest es diu aigua, aquesta
solidaritat és un pacte entre totes les comunitats autònomes i un
pacte de solidaritat perquè l’aigua és un bé escàs però és un bé
universal i que, per tant, no pot estar sotmès a criteris o
xantatges de comunitats autònomes o de majories eventuals per
formar o no formar govern de la nació, i açò és el que ha estat
passant, i siguem realistes amb aquesta qüestió. Per tant, com
que açò vostè no ho pot resoldre, vegem si almanco escolten les
nostres peticions, que en el tema hidràulic, en el tema d’aigües,
en aquesta comunitat s’han fet polítiques d’estalvi serioses,
s’han fet polítiques d’inversió, de reutilització que vénen
continuades de legislatures passades, de legislatures passades,
perquè el Pla de sanejament ja es va posar en marxa des del 86,
87, 90, 2000, 99-2002, i ara s’ha potenciat com mai. D’açò és
del que han vingut a parlar aquí, açò és el que han vingut a
reivindicar.

I, Sr. President, estigui ben tranquil, continuï per aquest
camí de defensar els interessos de la nostra comunitat. Si altres
volen anar per un altre camí és la seva responsabilitat. Al final
del camí ens faran l’examen i al final del camí, ni la meva ni la
seva voluntat, la voluntat dels ciutadans, que ningú no té dret
a atribuir-se “els ciutadans volen, els ciutadans pensen”. Si han
de fer açò de moment hi ha més ciutadans que volen i pensen
les polítiques que du aquest govern que no les que duen altres
grups d’aquesta cambra, amb tots els respectes.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyories, efectivament jo
crec, com diu el Sr. Nadal, que la qüestió bàsica és l’eficàcia en
la negociació, i crec que aquesta és la vara amb la qual ens hem
de mesurar. Jo, per resumir l’acord global amb aquesta
compareixença, jo crec que en aigua no hem aconseguit res
realment positiu. En temes d’immigració crec que almanco hi
ha voluntat d’integrar-nos en els organismes de control de la
política d’immigració i un compromís d’avaluar el cost de la
immigració, de la població a les comunitats autònomes, res
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més. I en canvi jo crec que en I+D+I sí que el resultat, excepte
en els fons europeus, és positiu; hi ha una coincidència quant
a allò que han de ser els quatre grans projectes que hem
aconseguit incloure dins aquest pla nacional de grans
instalAlacions, fins i tot aquesta nova de contaminació marina,
amb un cofinançament important amb el Centre Superior
d’Investigacions Científiques i el Govern de les Illes Balears,
a més d’una coincidència en la prioritat estratègica que ha de
ser la innovació, la investigació dins les polítiques de totes les
institucions de l’Estat i d’Espanya, com a resum.

Efectivament, la reunió prèvia dins el partit és una reunió de
punts de coincidència o de punts de no coincidència, i jo crec
que serà inevitable que aquest tipus de conferències sempre
tenguin una utilització política pels uns i pels altres, sobretot
perquè l’única notícia rellevant a nivell nacional és
efectivament aquestes coses que afecten un poc la política de
Madrid; a la gent, a nivell nacional -ho hem de reconèixer-, li
importen poc els problemes que tenim a les Illes Balears amb
la immigració o amb qüestions concretes que ens afecten a
nosaltres. Però jo crec que no s’hauria de confondre aquesta
realitat mediàtica que avui marca la política, com hem vist avui,
a més fins i tot en aquest parlament, i en època electoral idò
també és ben normal i a més comprensible, però també passa
a nivell de conferències de presidents i a nivell d’aquest tipus
de coses. El que no és nacional no interessa mediàticament,
però jo crec que això no és incompatible amb la feina que es
pugui fer a dins.

Quines polítiques d’immigració hem de coordinar? Crec
que allò important és, quan negociam dues institucions que som
estat, les comunitats autònomes amb el Govern d’Espanya, que
puguem parlar d’aquelles reformes estructurals o d’aquelles
coses que ens interessen a uns i a altres però que afecten les
nostres institucions. Les polítiques d’immigració canviaran
quan canviïn els colors polítics de les institucions, canviaran
quan el Govern autonòmic o el Govern d’Espanya siguin de
distint color, i és normal que el Govern d’Espanya o el Govern
de les Illes Balears tenguin la seva pròpia política
d’immigració, que naturalment no és unànime, no agradarà a
tothom i no compartim com a partits polítics distints. D’acord.
Per tant, què és allò important que haurem d’anar a negociar a
la Conferència de Presidents?, aquelles coses que amb la
política d’immigració afectaran l’Estat, la política d’Estat i les
comunitats autònomes i el Govern d’Espanya, no només aquells
que ocasionalment ocupen aquests càrrecs sinó els que vendran
després. Allò que és important és que aconseguim que la
política d’immigració sigui una política coordinada, sigui una
política on totes les institucions tenguin alguna cosa a dir i la
puguin dir, i també a nivell de les Illes Balears els ajuntaments,
els mateixos consells insulars i la comunitat autònoma. Si
nosaltres aconseguim un acord del que han de ser els
mecanismes i les institucions on estiguem tots representats i on
tots puguem decidir o codecidir, jo crec que haurem avançat
almanco en la coordinació d’aquestes polítiques, i això és el
que perdurarà, no?

I efectivament, perdoni, sí vaig plantejar el tema del sistema
de finançament. La resposta va ser que no estava previst, no hi
ha cap intenció avui per part del Govern d’Espanya d’iniciar,
almanco a curt termini, en aquests mesos, la renovació del
sistema de finançament. Jo ho tenc clar, que una renegociació

del sistema de finançament solucionaria també el problema de
la població, ja ho sé, estic d’acord amb vostè, té raó, però,
escolti, la política és l’art del possible, insistesc, l’eficàcia de
què parlàvem abans, i crec que si avui tenim poques
possibilitats perquè no hi ha voluntat per part del Govern
d’Espanya d’encetar o de complir aquest compromís que tenien
que l’any 2007 seria l’any de la negociació del nou sistema de
finançament, però si no hi ha voluntat política sí que hem de
poder reclamar a una conferència de presidents que a les Illes
Balears rebem els doblers d’acord amb la població que tenim,
amb la població real, i crec que és una reivindicació justa i amb
la qual tots hem d’estar absolutament d’acord.

I per acabar, efectivament, entenc que la portaveu socialista
és del govern que ens ha aconseguit incrementar la
transferència de sanitat, cosa que jo agraesc i ho he agraït. No
és..., continuam tenint una finançació de sanitat molt llunyana
a la mitjana d’Espanya però és cert que hem incrementat la
finançació de sanitat. O hem aconseguit reunir el patronat..., ja
ho veurem, però bé, almanco la primera reunió del patronat de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó; o hem aconseguit que el
Ministeri de Medi Ambient de Madrid, cosa que nosaltres
agraïm, hagi respectat les inversions, fins i tot aquestes
inversions de les dessaladores, malgrat que ens ha rebaixat la
finançació, o que hagi respectat els convenis que estaven
pactats amb l’anterior govern, a diferència del Ministeri de
Treball, que no ha volgut respectar el conveni de les
residències firmat amb l’anterior govern. 

Però aquest govern també és el govern que no vol
reconèixer el plus de la insularitat als funcionaris que vostès
reclamaven quan estaven a l’oposició. És el mateix govern que
ha llevat als joves la deducció fiscal tan important per adquirir
un habitatge...

(Aldarull a la sala)

...a tota Espanya. És el mateix govern que no vol que
puguem tenir els vols interinsulars a 29,5 euros a les Illes
Balears.

(Més aldarull a la sala)

És el mateix govern que du tres anys dient que no està
d’acord amb la declaració d’interès públic però en canvi no la
canvia, quan l’únic que ha de fer és canviar-la i punt, i s’ha
acabat. És el govern que ens acaba d’apujar de forma unilateral
3 euros el cost del bitllet en el transport interinsular sense ni tan
sols consultar el govern, com és preceptiu. És el mateix govern
que fa dos anys que estam negociant un conveni de carreteres,
aquest pic amb els consells, i nosaltres hem facilitat tot el que
podem facilitar perquè això sigui d’aquesta manera, i resulta
que aquest conveni que segons la Sra. Barceló s’havia de firmar
fa dos estius encara no s’ha firmat; jo esper que per a les
eleccions es firmi, però és evident que les obres, ni tan sols per
a les eleccions, ja no es començaran. O és el mateix govern que
consent tenir la Justícia de les Illes Balears amb aquestes
instalAlacions i amb aquests mitjans que són realment del tercer
món, sobretot a Eivissa. O és el Govern, efectivament, que ens
ha davallat les inversions en els pressuposts generals de l’Estat
d’una forma molt important.
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Jo crec que aquesta no és la batalla. Jo crec que la batalla és
que intentem aconseguir el màxim nombre de coses possibles,
no convertim la batalla en una batalla de colors polítics que
tanmateix no ens conduirà a res; nosaltres hem governant,
vostès han governat; quan nosaltres vàrem governar vàrem fer
molts d’errors, sense cap dubte, idò igual que vostès els fan ara.
Crec que els ciutadans allò que demanen són fets, realitats, i
que siguem capaços d’aconseguir efectivament aquesta
finançació. 

I també, perdoni, és ver que vostè és del mateix partit, però
vostè també era del govern anterior i era el govern que no va
invertir en I+D+I a les Illes Balears; era el govern que quan va
fer l’acord de finançament autonòmic el conseller d’Hisenda va
sortir a dir que era l’acord històric, el millor acord de
finançament que havien fet; era el govern, a més, on el seu
president, el Sr. Antich, amb quatre anys va reunir una vegada
el portaveu de l’oposició, tenia per costum, com s’ha dit aquí,
ni tan sols contestar, no ja personar-se, no, ni tan sols contestar
les preguntes que li feia l’oposició, i quan tenien el debat de
l’estat de la comunitat vostès es repartien el temps i al pobre
representant de l’oposició d’un debat de dotze hores el
deixaven parlar mitja hora, això era també el seu govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
si els sembla bé, suspendrem el plenari ...

Digui, Sr. Diéguez, per què me demana la paraula?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Por una cuestión de orden. Preferiríamos que continuara el
plenario con la primera de las mociones de este grupo
parlamentario, puesto que si no entraremos en una rutina que es
lo del Gobierno de día, lo de la oposición de noche. Salvo que
el Sr. Presidente tenga prisa por irse a comer y eso sea razón
para suspender este plenario.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors portaveus? Sr. Huguet?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

A aquest portaveu li és indiferent, però açò es va dir a la
Junta de Portaveus i ningú no va manifestar criteri en contra,
que jo recordi. Per tant, continuam amb l’ordre del dia, si no és
així, Sr. Diéguez, ho retir; vostè, si no és així ho retir, però es
va plantejar i vam dir, no, suspenen per dinar dues hores, com
hem fet sempre, és un plantejament que va fer el president.

EL SR. PRESIDENT:

Sí. Senyores, no, no, jo crec que a la Junta de Portaveus
vàrem parlar que a una hora prudent, que podia ser entre les

dues i dues i mitja, si acabava -no-, si acabava segons el debat
i jo crec que ara és una hora prudent per anar-nos-en a dinar.

Per tant, recomençarem la sessió a les 16.30, a les quatre i
mitja.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé continuarem la
sessió plenària d’avui. 

IV.1) Moció RGE núm. 10464/06, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a control i seguiment de
les obres de les noves autovies en construcció, derivada del
debat de la interpelAlació RGE núm. 7934/06.

Seguidament passam al quart punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de les mocions i, en primer lloc,
debatrem la RGE núm. 10464/06, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a control i seguiment de les
obres de les noves autovies en construcció, derivada del debat
de la InterpelAlació RGE núm. 7934/06. Per defensar la moció
té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats,
encara que hem de dir allò que som pocs però bons, per tant
començarem i entrarem al tema que ens du aquí.

Potser, ja que la interpelAlació sobre aquest tema va tenir
lloc el passat 28 de novembre, per part d’algú es podria pensar
que passats més de dos mesos des d’aquella interpelAlació ja no
és, potser, el moment tal vegada d’obrir un debat sobre aquesta
mateixa qüestió i he de dir que res més lluny d’això, perquè, si
bé és cert que han passat aquests més de dos mesos, també he
de dir que l’únic que ha canviat és que s’han seguit executant
els projectes i per tant les obres estan més avançades. Però
poca cosa més, perquè en aquests dos mesos s’ha anat
treballant exactament igual de malament que es va fer fins dia
28 de novembre del 2005. Per tant, res, absolutament res ha
canviat.

La interpelAlació en concret, i per part de la portaveu, en
aquest cas la consellera del Partit Popular, l’únic que va fer
aquí va ser mostrar una certa crispació, un cert nerviosisme
entorn d’aquest tema, però res més, absolutament res més va dir
de crítiques i acusacions directes i concretes que jo mateix vaig
formular quant al procés d’execució.

Varen vostès demanar disculpes per un fet, per una sola
qüestió, que era per les molèsties que va provocar en el seu
moment la planta d’estructura de formigó de Sant Jordi a l’illa
d’Eivissa, a la qual després entrarem directament. Però, fins i
tot aquestes disculpes que va demanar la consellera per aquest
fet en concret sonaven a presa de pèl i a una certa burla a tots
els perjudicats directament per aquesta infraestructura. Res es
va dir sobre la mala senyalització; res sobre aquells expedients
fantasmes per valorar els mals i les molèsties ocasionades i per
depurar responsabilitats; res de les nefastes i negatives
repercussions de les obres a les escoles, i molta poca cosa,
intentant de fet justificar allò que pràcticament és injustificable,
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sobre el descarat favoritisme per a determinats i concrets
empresaris vinculats directament al Partit Popular.

Han seguit, com he dit, i segueixen treballant sense
respectar ni drets ni obligacions i l’únic objectiu que continua
presidint la incontrolada i apressada execució d’obres,
d’aquestes obres concretes, és l’objectiu polític marcat per la
consellera; és a dir, acabar les obres abans de les eleccions. I
per això vostès no reparen i si fa falta passen per damunt tot el
que faci falta passar-hi i fins i tot incompleixen tot el que faci
falta incomplir.

Però anem a temes concrets, molèsties i problemes
ocasionats a nombrosos ciutadans i la perillositat derivada del
que vàrem dir i demostrar que és una mala senyalització
d’aquestes obres. No s’ha millorat res, l’execució sense control
segueix provocant ruptures i avaries que afecten nombrosos
ciutadans, xarxes d’aigua, de llum, de telèfon i tot això a vostès
no els importa res absolutament. I li repetesc, on han quedat
aquells expedients que s’havien d’obrir per depurar
responsabilitats, on han quedat? No n’hi ha, no existeixen, per
tant va ser una farsa.

Miri el cas que fan vostès als problemes que tenen tots
aquests ciutadans i el que els importen les molèsties que
s’ocasionen que ni tan sols atengueren una petició directa,
aprovada pel Ple del Consell d’Eivissa i Formentera, a més
aprovada per unanimitat. El dia 12 de juny del 2006 es va
presentar, per part del Grup Progressista en el Consell d’Eivissa
i Formentera una moció i es va enviar l’aprovació del punt
d’acord, que deia: “El Ple d’Eivissa i Formentera insta el
Govern de les Illes Balears que exigeixi a les empreses
concessionàries de les obres d’autovies que l’execució
d’aquestes es faci evitant les molèsties que es venen ocasionant
a nombrosos ciutadans i ciutadanes d’Eivissa”. Això és va
aprovar per unanimitat; quin cas se n’ha fet? Cap, absolutament
cap, s’ha passat olímpicament d’aquesta petició i s’ha seguit
exactament igual que es feia.

Problemes de senyalització, també hi entram. Ja vàrem
poder comprovar que aquesta senyalització era insuficient i
incorrecta, vull recordar, a més, que estaments com la
Federació d’Hostaleria o la mateixa PIME protestaren i es
queixaren per la deficient senyalització, pel perill que això
comportava i per la repercussió negativa que ha tengut aquest
passat estiu a l’illa d’Eivissa aquesta qüestió. Vàrem comprovar
que, com ve passant darrerament, vostès únicament intervenen
quan es troben de fet amb la Guàrdia Civil davant vostès, és
així; amb polítics corruptes vostès esperen que hi vagi la
Guàrdia Civil a treure’ls dels seus despatxos emmanillats,
llavors intervenen. I en aquest cas, amb aquesta senyalització
també varen fer el mateix, no mogueren ni un sol peu, ni una
sola mà, fins que la Guàrdia Civil els va exigir que prenguessin
mesures quant a la senyalització i concretament a la
ilAluminació de les rotondes pels nombrosos accidents que es
provocaven i es produïen cada dia en aquestes obres.

Però això no va bastar, repetesc, quan ho deim nosaltres no
ens fan cas, però és que tampoc fan als seus, perquè els seus, si
bé normalment la consellera d’Eivissa es dedica a fer de
portaveu del que diu el Govern, sobretot en aquest cas
d’aquestes obres, ni ara ni aquí fan cas vostès, perquè el

Consell, en el mes de desembre, també va demanar millores a
la senyalització de Sant Antoni, deixant clar que eren perillosos
i, concretament, deia l’escrit de la consellera Matutes que és
una senyalització confosa i contradictòria i que hi ha
instruments de sobra desplaçats sense que ningú els torni a
colAlocar al seu lloc. Dic això expressament per mor que record
que a la resposta a la interpelAlació es va fer referència a un
llibre de seguiment d’obres on es deia que cada dia es tornava
a colAlocar cada cosa al seu lloc i (...); la consellera, no
nosaltres, la consellera del seu partit d’Eivissa els diu a vostès
que això no és així. Jo crec que ja que no ens fan cas a
nosaltres, almenys podrien fer cas a la seva mateixa gent.

També hi ha hagut més queixes d’una empresa d’autobusos
que es veu forçada a utilitzar aquestes infraestructures i que diu
que és un desastre com està l’autovia de Sant Antoni. Entre
d’altres coses assenyala, com a una de les coses incorrectes, per
dir-ho d’alguna manera, que vostès han fet, que, sense anar més
lluny, es desmantellen i s’eliminen les parades d’autobús i ni
tan sols es dignen vostès a posar un simple senyal perquè els
usuaris sàpiguen on han d’esperar l’autobús i l’autobús sigui
mínimament conscient d’on s’ha d’aturar quan passa tot això.
Vostès ni això tan sols fan.

Passarem a una altra qüestió, els problemes a les escoles,
perquè record també que varen dir que problemes a les escoles
no n’hi havia ni un. Jo, simplement, com a comentari, recordar
el que va passar amb l’escola de Sant Rafel, en què vostès
volien llevar els alumnes d’enmig perquè eren un destorb, una
molèstia per a l’execució de les obres; però no només això, sinó
que vostès no han après i segueixen en el mateix. Ara resulta
que l’Institut de Blanca Dona, no només un, sinó que el claustre
de professors, el consell escolar, la PIME, l’associació
d’estudiants, tots junts avisaren que podia succeir una desgràcia
provocada per la situació després de desviar el trànsit molt a
prop d’aquests recintes escolars. S’ha arribat al punt que han
hagut de suspendre classes que s’estaven donant perquè les
vibracions provocades per aquestes obres impedien seguir
impartint aquestes classes.

Però no només això, sinó que, a més, en aquest punt vostès,
novament, com ja ens van acostumant, han tornat a vulnerar la
mateixa normativa vigent; perquè, unilateralment, varen decidir
canviar el sentit de circulació d’un carrer, un carrer on es
taparen els senyals que hi havia, esborraren els senyals
horitzontals, les pintures de l’asfalt, feren un carrer d’un sol
sentit en dos sentits, i tot això ho feren sense tenir en compte
que aquest era un carrer de titularitat municipal i ni tan sols
consultaren ni digueren res a qui té les competències, que en
aquest cas era l’ajuntament. Jo crec que això, a part de greu, és
ilAlegal, però cadascú ho considerarà com cregui oportú. Només
els vull recordar una cosa, per un fet molt similar, l’estiu passat,
a Sant Jordi, també per canviar senyals i per tapar-los hi va
haver un accident d’una dona embarassada a Sant Jordi,
provocat, com diu, per això mateix. Haurien d’aprendre
d’aquestes errades i ni tan sols en això ho fan.

I com que no tenc gaire més temps, ara faré referència
ràpidament a un tema i llavors, ja en el segon torn, en tocarem
d’altres.
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La planta de formigó de Sant Jordi. D’aquest interessa
parlar-ne perquè sempre, per part del Partit Popular es ve dient
que tot el que envolta el projecte d’autovia, les resolucions
judicials són totes favorables, tot es fa perfecte, diuen que tot
està fet correctament i que som nosaltres, l’oposició, el Partit
Socialista, qui diu mentides i falseja; miri, aquí té una planta
que està precintada, que està paralitzada. I a més jo deia abans
allò de la burla als afectats perquè no és de rebut que la
resposta a aquest precinte sigui dir: bé, demanam disculpes
perquè sabem que efectivament s’ha molestat un nombre de
gent, però, bé, quant al precinte no passa res perquè, a més, és
una infraestructura que ara ja no ens fa cap falta perquè ja hem
acabat la feina i per tant, a més amb sorna, dient bé, sabem que
ho hem fet malament, però com que som nosaltres ni ens ve ni
ens va i el que hagi estat perjudicat ja s’arreglarà. Per tant,
vostès reconeixen que han vulnerat la llei, però els és
exactament igual.

Fins i tot, amb un informe de la pròpia conselleria es va
acceptar que aquesta planta no estava prevista en el lloc que es
va ubicar, a pesar del que s’havia defensat per part del Partit
Popular. La parcelAla on es va colAlocar figura en el projecte
com a parcelAla de dipòsit de terres, no figura ni tan sols
aquesta infraestructura. I la prova la tenen, i segueixen
incomplint vostès la normativa, que el mateix Jutjat els ha
reclamat dues vegades la còpia del projecte de l’autovia de
l’aeroport i vostès no l’han facilitada, segurament perquè són
tan conscients, com molts altres, de què aquesta infraestructura
no estava prevista i per tant la legalitat és discutible.

I per acabar, dir-los que tal com vàrem assenyalar el dia de
la interpelAlació, el que queda molt clar i provat és que tenen
molta pressa, que han d’acomplir uns objectius, els que dèiem
abans d’acabar les carreteres abans de les eleccions, i que per
tal d’aconseguir-ho vostès no respecten res, no respecte els
drets ni dels veïns, ni dels turistes, ni dels escolars, ni els dels
mestres, ni tan sols respecten vostès la normativa. Resumint,
que vostès no respecten res. Per això mateix el Grup Socialista,
als punts de la nostra moció el que deim és que s’ha de fer
evident tota aquesta situació, s’han de respectar els drets que
tenen els veïns, els residents, els turistes; s’ha d’ajustar
l’execució de les obres a la normativa; no s’ha de vulnerar la
llei pel fet que sigui una administració la que executa les obres
i s’ha de seguir el reglament perquè és igual per a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Boned, per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sr. President, acab. I en el darrer punt feim referència a
fer les oportunes modificacions al projecte d’aquesta autovia de
l’aeroport, al qual no hi he fet ara referència, però aprofitaré el
segon torn per parlar més detalladament d’aquesta qüestió
perquè crec que no és un tema que hi puguem passar per
damunt, sinó que hem de fer referència a qüestions concretes.

Resumint, crec que són bastant lògics tots els punts que
presentam amb aquesta moció, des de l’1 fins al 4, i el millor
per a tots seria que es pogués aprovar aquesta moció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Boned, vostè començava dient
que si després de dos mesos seguia vigent, jo crec que
lamentablement aquesta moció segueix vigent perquè,
efectivament, les molèsties, les molèsties exagerades, perquè
qualsevol obra sempre en causa, però crec que en aquest cas
són exagerades, segueixen i perquè s’estan produint, ara en
parlaré, ahir mateix es va produir la inauguració d’un tram. I
efectivament disculpes per les molèsties causades no se
n’escolten per part de la conselleria i sobretot el que no es
veuen són mesures per evitar aquestes molèsties.

La planta de formigó de Sant Jordi que ha dit vostè, bé,
aquesta ha deixat de causar molèsties perquè, afortunadament,
està precintada pels Jutjats, però la planta asfàltica que crea
més problemes i que, des del nostre punt de vista, ja que no
figurava en el projecte, ja que no s’ha fet avaluació d’impacte
ambiental, ja que no té llicència i és absolutament ilAlegal,
doncs també, en tot cas, demanaran disculpes quan qualque
jutge la precinti, però mentrestant actua.

Les molèsties a les escoles han estat una constant al llarg de
totes les obres, qualque cosa més que molèsties, a moments
determinats s’ha impedit l’accés als alumnes i al professorat a
determinats instituts.

Bé, jo crec que sí que és d’actualitat, perquè segueixen
produint-se, perquè les obres es van fent sense respecte, ja
varen començar sense respecte a la propietat de la gent que
se’ls llevava aquesta propietat, sense respecte als veïns, sense
respecte als centres escolars, etcètera. Però tal vegada quedi
una mica més d’actualitat, perquè ahir mateix es va inaugurar
el segon cinturó de ronda, la primera de les tres autovies
previstes a l’illa d’Eivissa. Hem de dir que, tot i les urgències
que els han fet passar per sobre de qualsevol classe de dret, es
va inaugurar amb un retard important, perquè els terminis que
es marcaven eren absolutament impossibles d’acomplir. De
totes maneres ahir es va produir la inauguració, la consellera va
anar a la inauguració, com és lògic, no va tallar cinta, però sí
que va anar a la inauguració, no paga els expropiats però sí que
inaugura. Tot i que algunes parts del cinturó ja estaven
inaugurades i en funcionament fa temps, com la monstruosa
actuació a l’extrem nord del segon cinturó que la Consellera de
Vies i Obres del consell insular havia definit com “la
montañita”; bé, aquesta montañita, aquest monstre que s’ha
creat allà fa temps que s’ha inaugurat i no ha resolt cap dels
problemes que suposadament havia de resoldre, cap, però allà
tenim aquesta monstruositat.

Però, mentre s’inaugurava aquesta part s’ha tengut més d’un
any tallat l’accés de tota la part de l’aeroport-Sant Josep, tallat
l’accés al cinturó de ronda, amb els problemes d’embussos, de
caos circulatori que això ha provocat. És realment inconcebible
que al mateix temps les tres carreteres principals de l’illa
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estiguin les tres en obres i estiguin les tres tallades i s’hi hagi
d’accedir per allà on es pot, que es canvien a cada moment els
accessos alternatius, és realment increïble. Però això ha estat
tota aquesta part incomunicada, impossible de connectar mentre
es feien aquestes obres.

Hi ha una cosa sorprenent també, perquè la inauguració que
es va fer ahir és la inauguració d’un tram d’autovia que és més
llarg que el projecte, (...) generositat de l’empresa constructora,
el que s’inaugura és més llarg, és un tram més llarg del que hi
havia en el projecte. I s’inaugura un túnel que no era en el
projecte, generositat de l’empresa constructora que regala
aquestes coses, segurament, o no; perquè clar, la mateixa
empresa constructora fa el projecte del segon cinturó i fa el
projecte de l’accés a l’aeroport i aquests dos projectes se
superposen en un tram i així en tenim un que va en superfície
i un altre que va en túnel. Només se n’executa un, lògicament,
però estan pressupostats els dos i que jo sàpiga no s’ha fet una
reducció de pressupost; si s’hagués fet doncs tal vegada seria
que no hi havia tanta generositat, en aquest cas per part de la
conselleria cap a la constructora. Constructora que,
curiosament, té vinculacions familiars, empresarials, amb
personatges molt importants d’Eivissa, inclosa la consellera de
Vies i Obres. Per això, però, la mateixa té els dos trams i, ja
dic, s’inaugura una qüestió que no figurava en el projecte del
segon cinturó i que figurava en un altre projecte i amb els
pressuposts corresponents.

Bé, quant a qüestions de senyalització, ja ho ha dit el Sr.
Boned, ja ho han dit les organitzacions turístiques,
empresarials, de transportistes, el propi consell insular, és un
autèntic desastre; és un autèntic desastre que fins i tot els
usuaris habituals no sàpiguen quan han d’agafar un tram
d’aquestes autovies per on passaran; ara mateix no es pot sortir
de Vila en direcció a Sant Antoni, s’ha d’anar a fer una volta
per no se sap on, no es pot entrar a Sant Antoni i tampoc no es
pot passar pel tram intermedi de Sant Rafel. Tot això aventures
que canvien cada dia el lloc per on es passa i les
senyalitzacions difícils, complicades, incorrectes i sense
mesures de seguretat que valguin la pena i que siguin suficients,
ja dic, com han denunciat tot tipus d’associacions.

Bé, ja es va començar a l’inici de les obres amb les rutes
alternatives; alguns visitants nostres a l’aeroport rebien una
informació on hi havia un mapa de l’illa, tot ple de traçats, uns
eren de línia contínua, uns altres de línia discontínua i feia falta
fer una espècie de màster per poder entendre aquella qüestió la
qual era absolutament laberíntica. Jo crec que si arribava
qualque turista a l’aeroport i li donaven aquesta informació,
hauria pensat, si per exemple volia anar a Sant Antoni, que
s’havia equivocat i millor agafar línia marítima des de Dènia,
perquè evidentment arribava més aviat que no intentant-ho des
de l’aeroport anar cap a Sant Antoni, amb aquell traçat que se
li feia.

La veritat és que els conductors, els veïns, els usuaris, els
que necessàriament han de passar per les carreteres a peu, que
n’hi ha i sense mesures de seguretat, es mereixen un premi a la
paciència, al que han hagut d’aguantar per passar per allà;
circular per aquestes carreteres en obres, sense haver fet
prèviament el ralAli de Dakar és realment complicat, si un s’ha
entrenat en aquestes coses o, per exemple, la carretera entre

Bàssora i Bagdad, tal vegada es troba en condicions de circular
per allà, perquè la destrossa és tal, la quantitat de canvis quant
a les rutes un dia per l’altre, la mala senyalització, les molèsties
per tal d’acabar les obres dins el termini que s’ha fixat que,
com dic, al final tampoc no les acaben perquè eren massa
apressats, no han respectat absolutament res, s’han botat
qualsevol normativa per fer-les aviat.

I voldria insistir una miqueta en el punt 4 en què el Sr.
Boned no hi ha entrat massa de la moció del Grup Socialista.
Home, que realment l’últim tram de la carretera de l’aeroport,
de l’autovia de l’aeroport, després del projecte, després del
pressupost, es quedi tal com està ara, en un sol carril en cada
sentit, perquè no es volen afectar les propietats de determinats
dirigents del Partit Popular, perquè quan les naus són d’altra
gent, l’autovia en trinxera els passa per davant la porta, per a
determinades empreses no es pot tocar ni la part de solar, ja no
dic deixar-los l’autovia a la porta. I això sense modificació de
projecte, sense modificació de pressupost, al final tota aquesta
famosa autovia de l’aeroport és una autovia que no va a
l’aeroport, és una autovia que va a les naus industrials de
determinats dirigents del PP i a continuació d’això segueix una
carretera convencional de dos carrils, un en cada sentit, que du
a l’aeroport, i aquí no ja exposició de nou projecte, no hi ha
modificació de pressupost a la baixa. Sincerament, Sr. Boned,
vostè es feia la pregunta, crec que queda de completa actualitat
aquesta moció; tampoc no té cap esperança que des del Govern
hi hagi la més mínima sensibilitat amb aquests problemes i que
del Grup Parlamentari Popular tampoc no facin cas de cap
d’aquestes solAlicituds.

Ara, la justificació, la necessitat que corregeixin la seva
actuació és total i absoluta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Boned, des del meu grup, vaja, jo personalment he trobat a
faltar un punt més de la seva moció. Aquest punt més
consistiria a demanar a la consellera que li demani disculpes, a
vostè, i li dic això perquè, bé, supòs que dia 28 de novembre no
va ser un bon dia, sobretot per a la Sra. Consellera, perquè
veure sortir emmanillat un director general de la seva
conselleria no és agradable per a ningú, i basta llegir el Diari
de Sessions, que l’he repassat perquè evidentment fa dos mesos
que no parlàvem d’aquest tema, i per refrescar una miqueta les
idees i refrescar la memòria m’he llegit això, i val la pena,
perquè és un debat molt dur en el qual hi ha acusacions molt
dures, sobretot la consellera no tenia el seu dia, en aquell
moment.

Li dic que hauria de demanar disculpes perquè, a vostè, el
va acusar de mentider compulsiu, i a la Plataforma
Antiautopistes d’Eivissa també els va acusar de falsedats i
d’injuriar el Govern, i tot això, i vostè a la interpelAlació i en
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aquest moció parla de deficiències en la senyalització, de perill
i de molèsties que causen aquestes obres, i de manca de
mesures de seguretat, cosa que es va negar repetidament en
aquesta tribuna, es va negar totalment. I, bé, el que hem vist
ara, i sobretot ahir mateix, sense anar més enfora, va sortir als
mitjans de comunicació i a més s’ha conegut ara fa poc, la
Sindicatura de Comptes ratifica tota allò que hem anat dient des
d’aquesta tribuna, tant el seu grup, com el nostre, com el
d’Esquerra Unida i Els Verds, denunciant les deficiències a les
obres que s’estan fent a Eivissa i Formentera. 

La Sindicatura de Comptes fa un informe que no té cap
minva ni una, vull dir que se’l pot llegir de dalt a baix, i fa
especial incidència en aquestes autovies que s’estan construint
a Eivissa. És especialment crítica amb les contractacions fetes
pels seus incompliments de la Llei de contractes; per les
deficiències en les contractacions dels projectes, concretament
d’Eivissa, Sant Antoni i Llucmajor, ja que fa referència al
2005; deficiències en el plec de condicions, en la publicitat i en
la licitació; a la mesa de contractació i a la comprovació dels
replantejaments o, fins i tot, a les revisions de preus. També
assenyala deficiències als pressuposts de licitació, ja que no
estan detallats els seus components, i als informes de
supervisió, que també són incomplets, i no hi ha informes dels
ajuntaments i dels consells competents. L’informe aquest de la
Sindicatura de Comptes destaca com a cosa que nosaltres ja
hem denunciat aquí a la tribuna moltes vegades les
contractacions d’obres complementàries, que diu que no
suposen uns imprevists o que no són noves necessitats, sinó que
simplement són una manca de previsió inicial en els projectes.
I també fa una especial incidència en les obres extres: diu que
just a Llucmajor s’hi ha invertit un 20% més del pressupost
inicial.

Bé, aquest informe de la Sindicatura de Comptes, Sr.
Boned, jo crec que dóna la raó totalment a les denúncies que
s’han fet des d’aquesta tribuna. Diu que hi ha fins a 10
irregularitats a l’expedient de contractació del desdoblament de
la carretera entre Eivissa i Sant Antoni, i entre aquestes
deficiències s’hi fa constar especialment que el Govern no va
aprovar el preceptiu informe o el preceptiu pla de seguretat i de
salut. Clar, després vostè parla de salut, se li nega; de seguretat
i de salut, se li nega, i és un d’aquests punts. Per tant o bé la
Sra. Consellera li demana disculpes a vostè per haver-li dit
mentider o, en cas contrari, el que ha de fer és denunciar la
Sindicatura de Comptes perquè també ha dit mentides, en
aquest cas.

Jo crec, Sr. Boned, que evidentment, com vostè ha dit,
aquesta moció encara és vigent, les obres no han acabat, i des
de la postura del Govern, que no recula ni un milAlímetre de les
seves postures inicials, no reconeixen, no volen acceptar que no
fan les coses bé i que no s’equivoquen mai, i des d’aquest
plantejament evidentment el que es fa és equivocar-se cada dia
més; quan un no vol reconèixer els errors el que passa és que
es fan les coses de cada vegada més malament. 

Nosaltres li donarem suport a tots els seus punts, tant al
primer punt, que constata la mala senyalització i això provoca
problemes i perills, com al segon, que també insta a prendre les
mesures adients perquè hi hagi la seguretat necessària; i als dos
darrers també, per evitar molèsties, i sobretot al darrer: jo crec

que una carretera o una autopista que acaba en un embut no és
una autopista, sinó que més que res és un bunyol.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, primer
de tot permetin-me que comenci avui amb una pregunta
obligada al Sr. Boned i al Sr. Ramon: per on han vengut avui
per arribar a l’aeroport d’Eivissa?, quina carretera han agafat
avui? Perquè, clar, vull dir...

(Intervenció inaudible)

El Sr. Ramon es queixa que el tram que es va inaugurar ahir
es va inaugurar amb retard, quan resulta que ell no ha fet cap
altra cosa que intentar retardar les obres. Cosas verdes tiene la
vida, ¿no?

(Alguns aplaudiments)

Bé, aquesta moció una vegada més intenta transformar o
intenta transformar-se en una causa general contra la consellera
d’Obres Públiques arran d’un catastròfic totum revolutum que
fins i tot el Síndic de Comptes ha estat present en el debat, quan
realment la moció és per al control i el seguiment d’aquestes
obres. Bé, evidentment aquesta moció arriba en un mal moment
perquè ve precedida de dues decisions judicials que deixen una
vegada més en evidència els mètodes de fer oposició per part
de l’esquerra nostrada. El passat 10 de gener un jutge va
arxivar la causa oberta contra Obres Públiques per presumpta
falsedat documental, expropiació ilAlegal i allanamiento de
morada en els procés d’expropiació de les carreteres d’Eivissa;
era la primera galtada a l’esquerra nostrada que ha estat
instigant aquest moviment antiautopista i que ha intentat
criminalitzar les actuacions viàries i d’expropiació duites a
termes per part de totes les administracions governades pel
Partit Popular.

Però no és la primera ni serà la darrera galtada. Segona
galtada: un altre acte judicial de dia 5 de gener de l’any 2007
considera que els famosos 11 antiautopista detinguts, entre ells
els nostre ilAlustre diputat eivissenc el Sr. Ramon i
l’exconsellera del pacte d’Eivissa Fanny Tur, podrien haver
comès un delicte de desobediència contra l’autoritat,
concretament contra la Guàrdia Civil, el passat 20 de juny del
2006. Efectivament, després d’avisar-los en repetides ocasions
sobre els delictes en què varen incórrer, els 11 manifestants
antiautopista varen obstaculitzar que les màquines ocupassin,
amb una ordre judicial que els hi autoritzava, els terrenys de
Can Malalt per continuar fent la feina que havien de fer.
Conclosa la fase d’instrucció el jutge instructor ha considerat
que hi ha prou indicis de delicte perquè el Tribunal Superior de
Justícia de les Balears jutgi els 11 antiautopista.
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Per tant són dues galtades, plou sobre banyat. Més si hi
afegim encara els més de 40 plets amb condemna en costes i
que ens demostren tres tristes evidències. Primera, que per a
alguns en política val tot, fins i tot no fer cas de les
autoritzacions judicials impedint que les màquines puguin
entrar a recomençar les seves feines fins i tot amb ordre judicial
i aprovades per un govern legítim. La segona, que alguns
només invoquen la justícia quan els convé i és favorable als
seus interessos; evidentment quan no és així callen com a
morts. I la tercera, que per a alguns tenir l’estatus de diputats,
i no és la primera vegada, sinó basta veure fa dos estius tot el
que va passar amb un diputat d’Esquerra Republicana per
devers la Costa dels Pins, els confereix un estatus legitimador
especial, una espècie d’estatus d’excepcionalitat per fer allò
que els dóna la gana emparats per qualsevol reivindicació
política.

Dit això, que ho havia de dir per situar-nos en el context
actual d’Eivissa, entraré a la moció, una moció desafortunada,
ja que és evident que a dia d’avui el moviment antiautopista ha
perdut pistonada. 

Per començar vull afirmar de forma rotunda que el Govern
de les Illes Balears ha seguit totes i cada una de les normatives
de control, seguiment i seguretat que estableix la llei; tampoc
no li ha quedat més remei, obligats com estam al fet que el
Ministeri de Foment ens supervisi tots i cada un dels projectes.
Per tant la Direcció General de Carreteres ha obrat en totes les
fases amb un respecte escrupolós a l’hora de posar fil a l’agulla
a totes les normatives, totes les recomanacions, totes les ordres
circulars, totes les instruccions de carreteres que el Ministeri de
Foment prescriu, un compliment que, per cert, no segueixen
altres administracions que tenen la competència de carreteres
sense que això hagi estat, per ara, pedra d’escàndol. 

Passem punt per punt, per tant, a recordar quines han estat
les passes seguides pel Govern per a cada una de les carreteres;
repetesc, per a cada una de la vintena de carreteres que s’han
inaugurat al llarg d’aquesta legislatura. Han hagut de passar tres
nivells, tres filtres: un primer nivell corresponent a la fase de
redacció, un segon nivell a la de contractació i adjudicació, i un
tercer nivell a la fase d’execució. 

Primer nivell, redacció del projecte. Durant la fase de
redacció cada projecte constructiu ha seguit la normativa
relativa a seguretat i salut d’obres; per això s’ha incorporat a
cada projecte un estudi de seguretat i salut en base al Reial
Decret 1627/97. A més a més vull assenyalar una altra
circumstància que s’ha tengut en compte durant la fase de
redacció dels projectes: la normativa de seguretat de carreteres
per a motociclistes, un tema recurrent en aquest parlament i fa
unes setmanes al Consell de Mallorca. I ho vull assenyalar
perquè, encara que és una competència dels consells
l’explotació i el manteniment de les carreteres, ha estat el
Govern de les Illes Balears que ha materialitzat amb fets
aquesta normativa vigent de Foment. Convé recordar-ho perquè
la competència de manteniment, que recau en els consells,
significa adaptar les carreteres heretades a les noves normatives
que van apareixent. Bé, idò, si això ho ha fet qualcú ha estat el
Govern. L’ordre circular 18/2004 de Foment, relativa a
seguretat per a motoristes, només obligava a posar al dia
aquells projectes redactats després de l’entrada en vigor de la

normativa, el dia 10 de gener de l’any 2005; idò bé, encara que
els projectes de totes les carreteres inaugurades pel Govern
estaven redactats abans d’aquesta data el Govern, sense estar-hi
obligat, ha fet un esforç pressupostari i ha tornat redactat els
projectes a fi que es tenguessin en compte els darrers avanços
en seguretat per a motociclistes i posant fil a l’agulla a la fase
d’execució. Així per exemple les bases de subjecció de les
baranes són de secció quadrangular arrodonida en arestes, o bé
a tots els revolts tancats perillosos s’han instalAlat sistemes de
seguretat continus consistents en una bionda i en un faldó
metàlAlic a fi d’evitar talls i amputacions en cas d’accident.
Volia recordar aquest esforç perquè l’oposició contínuament
ens ho tirat en cara, maldament les competències -repetesc una
vegada més- corresponguin als consells insulars.

El segon nivell, d’adjudicació de projecte. En aquest nivell
s’ha exigit al contractista de l’adjudicació de cada obra, se li ha
obligat, se li ha exigit adaptar la seva metodologia de feina, que
forma part o és un requisit del plec de condicions, a un estudi
de seguretat i salut que, com ja he dit, s’havia incorporat a cada
projecte constructiu redactat. Però per a cada obra també
s’obliga el contractista a redactar un pla de seguretat i salut en
base al mateix reial decret que he esmentat abans. Aquests
plans són analitzats i informats pel coordinador del Pla de
seguretat i salut, pel director d’obra i pel gabinet tècnic de la
conselleria abans de ser firmat pel director general. De fet
poden trobar aquests plans a la Conselleria de Treball, si els
interessa.

Un tercer nivell, l’execució del projecte. S’obliga el
contractista i els subcontractistes, així com el personal de les
empreses i els autònomes, a complir tant aquest pla de seguretat
de salut, que poden trobar -repetesc- a la Conselleria de
Treball, com totes les prevencions que figuren a la Llei de
prevenció de riscs laborals. El control i el seguiment estrictes
que es fa d’aquest pla de seguretat i salut de cada obra s’anota
a un llibre d’incidències en cada visita d’obra que es fa; durant
l’obra també es compleix la instrucció de señalización,
balizamiento i defenses de les obres de l’ordre ministerial de 31
d’agost del 1987. Els treballs que no estan prevists inicialment
en el Pla de seguretat i salut s’han hagut d’aprovar abans
d’afegir-los com a annexos al pla. S’ha extremat també la
seguretat, la precaució i la prevenció en aquells talls d’obra que
així també ho requerien per la seva naturalesa. Aquests plans de
seguretat i salut també contemplen mesures dirigides a reduir
els riscs dels usuaris de la via, vianants, veïnats, etc., etc. En
tots aquests casos es desvia el trànsit seguint la normativa de
traçat 31-IC. 

A més per a cada obra, a part del director d’obra, es
contracten tres assistències tècniques, tres, i un responsable de
seguretat; una assistència tècnica per a la vigilància i topografia
del projecte, una altra assistència tècnica per a la coordinació
de seguretat i salut i una tercera assistència tècnica per a la
supervisió mediambiental, direcció d’obres i explotació de
carreteres. També es compta amb un responsable de seguretat
que coordina les tres assistències tècniques. Finalment es duen
a terme assajos de control de qualitat; de fet el total d’assajos
que s’han realitzat a dia d’avui puja a més de 42.000.

Ja vaig acabant. Creim, per tant, que estam en disposició de
dir que el Govern ha actuat correctament en matèria de control
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i de seguiment de les obres construïdes. Això no vol dir que,
maldament haver tengut en compte totes aquestes mesures de
prevenció i precaució, no es puguin produir accidents, incidents
i errades urbanes; evidentment, no som perfectes, cap
administració no és perfecta, i si ens hem equivocat
puntualment demanam disculpes, i així ho ha fet la consellera,
encara que el Sr. Boned, tan desconfiat ell, digui que ho ha fet
en to de burla, però, vaja, demanam disculpes. Ara bé, fer, com
fa l’oposició d’aprofitar qualsevol accident produït per una
tanca mal senyalitzada o una rotonda mal senyalitzada, o un
incident com pugui ser un tall de subministrament elèctric o
d’aigua, o una circumstància com una rotonda mal ilAluminada,
o unes molèsties provisionals com el renou que fan les
màquines a la nit, o perquè se suspenen les classes d’una
escola, crec senzillament que és convertir l’anècdota -molesta,
això sí- l’anècdota en categoria, i és voler-se aferrar a
l’emblanquinat.

Evidentment ningú -repetesc- no és perfecte, es poden i
s’han d’exigir més precaucions, segurament hi ha hagut
persones puntualment perjudicades per les obres, com succeeix
a totes les obres, però aquesta manca de comprensió i de voler-
ne fer ús d’una manera absolutament demagògica només pot ser
deguda a dues causes: o bé l’únic que els interessa és desgastar
el Govern, o bé no saben en què consisteix fer una gran obra
d’infraestructures, la qual cosa tampoc no ens ve de nou si
tenim en compte que durant el pacte de progrés no es va arribar
a fer ni un sol quilòmetre de carretera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
efectivament, després de tot el que es va parlar a la
interpelAlació, de les acusacions directes que jo mateix faig fer,
de l’evidència que s’estava incomplint tot un seguit de
normatives, que no hi havia garantia d’aplicació de mesures de
seguretat a les obres, resulta que efectivament la resposta del
Partit Popular només va ser parlar d’un suposat fracàs de
l’època del pacte de progrés i llegir allò que preveu la
normativa quant a matèria de seguretat. Aqueixa va ser l’única
resposta que vàrem obtenir del Partit Popular. A més va quedar
molt clar que una cosa és el que diuen els llibres i l’altra la
realitat i els fets del dia a dia.

Deia en el seu torn la Sra. Vadell que la consellera no
m’havia demanat disculpes. No les esperava, tampoc, perquè,
bé, ja sabem, jo crec que tots, com a mínim en aquest costat,
coneixem qui són els professionals de la mentida, i li diré que
tampoc no m’afecta gaire, sobretot després de l’exhibició de
capacitat de mentida i falta de vergonya política demostrada
aquest matí en aquest mateix parlament pel president del
Govern. Jo crec que després del que ha passat aquest matí
poques coses més fan falta dir sobre qui diu mentides, com es

diuen i amb quin desvergonyiment es diuen les mentides, ha
quedat molt clar qui té la capacitat de mentir.

(Remor de veus i petit aldarull)

Sí, no, no serà la vicepresidenta que ho aconselli, almenys
en el meu cas, n’estic segur. He dit abans que parlaria del tema
de l’arriba a l’aeroport del projecte d’autovia...

(Continua la remor de veus)

...aquest projecte que efectivament avui encara no sabem
com serà perquè ningú no té clar si tendran o no tendran les
terres d’AENA, si s’ha de fer una altra cosa o no, no saben què
volen fer. El que sí és cert és que la consellera en el seu
moment va dir que “arribarem -ho va dir així- arribarem on faci
falta en la solAlicitud de desafectació dels terrenys d’AENA”.
Jo, això, m’ho crec, m’ho crec perquè és cert, faran qualsevol
cosa abans de tocar un sol metre quadrat de terreny dels seus
amics, dels seus càrrecs públics del seu partit i de qui té
interessos empresarials que vostès no volen tocar. Estic segur
que complirà al peu de la lletra el que va dir, la Sra. Consellera,
no en tenc cap dubte. I a més li diré una cosa, miri, quan vostès
diuen que estan pendents, i que la culpa de tot és d’AENA
perquè no els cedeix terres, i vostès ho intentaran fins al darrer
dia, dos anys; dos anys fa que saben vostès per escrit, en tenen
coneixement, que no poden tocar aquests terrenys, que no
poden expropiar aquests terrenys. Què han fet? Res. Per què?,
perquè l’alternativa no els agrada i no els interessa, i abans
deixaran feta una autovia fins a dos quilòmetres abans d’arribar
a l’aeroport i allí llavors faran un jardinet que el Sr. President
del consell deia que era gràcies a les alAlegacions del consell i
llavors s’ha demostrat que hi ha una evident contradicció entre
els càrrecs del Partit Popular. Això quant a aquest tema.

La planta de formigó. Deia el Sr. Font que el Partit Popular
i el Govern compleixen escrupolosament la normativa. Ha
quedat clar que no: tenen una planta precintada pel jutjat. Però
per si això no fos suficient darrerament hem hagut de saber que
hi ha hagut denúncies dels mateixos veïns que varen denunciar
la instalAlació d’aqueixa planta perquè, a pesar del precinte, es
continua treballant en aqueixa planta. Això, Sr. Font, és ilAlegal,
no ho sabia? Una planta precintada no es pot tocar, i més quan
està pendent de peritatges per part del jutjat. Qui està
incomplint la norma?; els veïns crec que no; el Govern i
l’empresa concessionària que executa. Així és com treballen
vostès sense fer cas de la normativa sota cap, cap concepte.

Però, miri, la seva demagògia arriba al punt d’utilitzar
arguments que són realment patètics, Sr. Font. Deia vostè: “per
on han anat a l’aeroport?”; jo no tenc cap inconvenient a
contestar-li: per l’únic trajecte que vostès deixen per anar a
l’aeroport. Què hem de fer?, agafar de ca nostra ja l’avió per
arribar aquí? Si vostès fan desastres i només deixen un camí per
arribar a l’aeroport haurem d’agafar aquest camí, ens agradi o
no ens agradi.

(Remor de veus)

O em vol dir que per tot allà on passa amb el seu cotxe és
sempre del seu gust? O per allà on no li agrada no hi passa?
Què passa, quan va a una carretera que no li agrada deixa el
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cotxe aparcat i agafa un helicòpter? No siguin ridículs, no
siguin ridículs perquè ja l’han fet prou, el ridícul, en aquest
tema.

(Continua la remor de veus)

I, clar, com que no té arguments torna a aqueixa demagògia
d’aquell esperit destructor de l’oposició i dels partits
d’esquerres. Miri, res no ha dit, clar i concret, del debat de la
interpelAlació; res no ha dit, clar i concret, de les propostes que
es fan a la moció, se’n va per les branques. I vostès acusa
l’oposició que tot val en política; per a vostès, per a vostès sí
que tot val, vostès sí que se salten la normativa, i quan els
molesta la normativa i no se la poden saltar també tenen
recursos, perquè quan els molesta i no se la poden saltar la
canvien per poder-la adaptar a les seves necessitats. Què més
volen, Sr. Font? El ridícul que fan vostès és espantós.

Miri...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor, si són tan amables. Continuï,
Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Resulta ridícul intentar..., i pretenen deixar resolts els
nombrosos problemes que han creat amb l’execució d’aqueixes
autovies, que són molts els problemes encara que vostès no ho
vulguin creure i no ho vulguin veure, són molts i s’han generat
per una nefasta i una penosa execució de les obres de les
autovies i, com dic, resulta ridícul voler resoldre tots aqueixos
problemes simplement llegint el que es preveu a la normativa
quant al seguiment de les obres. La realitat, Sr. Font, és molt
diferent. La normativa vostès a vegades la redacten, vostès la
llegeixen, però el que no fan vostès és aplicar-la, sobretot quan
els afecta a vostès mateixos; quan els afecta aqueixa normativa
-jo ho dit abans- o la incompleixen o la canvien, però no
l’apliquen, perquè res, res no ha dit dels greus problemes de
senyalització, insuficient i defectuosa, i no ho diu l’oposició, ho
han dit moltes altres institucions, entre elles la mateixa Guàrdia
Civil. Els llums, la meitat dels que haurien de funcionar a la nit,
no funcionaven i vostès no ho veien; les rotondes estaven mal
ilAluminades i hi havia accidents cada dia en aquelles rotondes.
No eren una anècdota, com diu el Sr. Font. Vostè té un
problema; jo reconec que és molt difícil i a vegades hi ha el
perill de fer el ridícul, com ha fet vostè avui, aquesta tarda, Sr.
Font...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, jo li agrairia..., no, no, que vagi acabant, si és tan
amable.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, vaig acabant, senyor... Vaig acabant, Sr. President,
gràcies. Quan vostè ha de defensar un tema que desconeix, com
que no sap de què parla, la qual cosa és el pa de cada dia, vostè
ve aquí i ho pretén convertir en una simple anècdota. No tengui
aquesta falta de tacte cap als problemes dels que estan patint

dia a dia, els problemes que causa això; no sigui vostè tan
pedant, Sr. Font, sigui una mica més respectuós amb els que
tenen problemes.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, vagi acabant, per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

Sigui una mica més respectuós, que li falta una mica de
respecte cap als que pateixen les conseqüències.

(Remor de veus)

Sr. Font, és així de senzill. Vostès, com dic, han intentat
resoldre el tema amagant el cap sota l’ala; no en volen saber
res, dels problemes; no en volen saber res, de les solucions.
Estan acabant l’execució d’aquestes obres...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, si és tan amable, és que ja du 6 minuts amb les
dues intervencions.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab ja, Sr. President. Perdoni l’abús, acab immediatament.
Vostès estan acabant aquestes obres, però allò que està clar és
que les hauran executat amb un objectiu polític, sense respectar
els drets dels propietaris, els drets dels estudiants, els drets dels
residents...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, per favor...

EL SR. BONED I ROIG:

...els drets dels turistes; cap dret. Vostès han respectat
només el seu objectiu polític, que és acabar abans de les
eleccions. Res més. Tota la resta pelAlícula i teatre com estan
acostumats a fer. Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Font, per què em demana la paraula?

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. No, per unes alAlusions i per uns
insults que crec que no vénen a conte aquí.

(Rialles i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un minut.
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EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. 

(Més remor de veus)

Sí, efectivament; jo crec que el Sr. Boned el que fa és
tergiversar les meves paraules. Jo he dit que el que no pot ser
és que, per aquestes petites irregularitats que moltes vegades
són administratives, o perquè s’hagi produït un tall de
subministrament elèctric, d’aigua, he dit que això globalment,
des del meu punt de vista, era convertir l’anècdota en categoria.
És evident que totes les obres, i sobretot si són obres
importants, és evident que això, agradi o no agradi, passa,
succeeix. Per tant, Sr. Boned, jo no és que hagi dit que cada
cosa d’aquestes era una anècdota. Senzillament era una
abstracció del discurs que fa vostè.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Crec que ha quedat clar.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

També m’agradaria que retiràs allò de patán. Gràcies.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, queda demostrat que el Sr. Font acaba de
tenir un nou torn d’intervenció i per alAlusions jo simplement
voldria deixar constància de dos fets, en un minut, també, Sr.
President.

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Ha parlat, en els dos torns, set minuts més, set. No, no,
tothom no.

EL SR. BONED I ROIG:

Però li vull..., Sr. President, vull recordar-li el Reglament...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, un moment, deixi’m...

EL SR. BONED I ROIG:

Simplement vull fer constar que en una moció qui tanca la
intervenció a les mocions és qui la presenta, no l’equip de
Govern, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vostè l’ha anomenat; (...) per alAlusions...

EL SR. BONED I ROIG:

És una cosa tan senzilla com aquesta, si vostè no pot
respectar això, jo també, no tendré més remei que acatar-ho,
però...

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, no vendrà d’aquí. Sr. Boned, no. Li don la
paraula. 

EL SR. BONED I ROIG:

Moltes gràcies, només vull reiterar el que he dit abans, és
molt trist que el Sr. Font, malgrat no li agradi, no tengui el més
mínim respecte perquè els que estan patint totes les
conseqüències de les greus infraccions comeses per l’equip de
Govern i per l’empresa concessionària en l’execució de les
obres...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, ja ha quedat clar.

EL SR. BONED I ROIG:

...i vostè no pot venir aquí i riure’s d’aquests afectats, que
és el fa, ha de ser més respectuós.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned..., Sr. Boned..., Sr. Boned, ja està bé. 

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé passarem a la
votació. Passam a votar.

22 vots a favor; 28 en contra i  2 abstencions. Per la qual
cosa queda rebutjada aquesta moció.

IV.2) Moció RGE núm. 10573/06, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a desindustrialització de
les Illes Balears, derivada del debat de la interpelAlació
RGE núm. 7935/06.

A continuació debatrem la moció RGE núm. 10573/06,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desindustrialització de les Illes Balears, derivada del debat de
la InterpelAlació RGE núm. 7935/06. Té la paraula la Sra.
Patricia Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Señoras diputadas, señores
diputados, hay que reconocer que el Grupo Popular está
bastante nervioso y en cuanto se habla de según que temas
enseguida saltan, durante las vacaciones veo que por lo menos
han recuperado energías y están dispuestos aquí a...,  bueno, a
no aceptar las críticas muchas veces constructivas que se llevan
a cabo desde los grupos que estamos en la oposición.
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Vamos a hablar de industria, un tema que, bueno, parece no
preocupar en exceso a lo que es el grupo y sobre todo al equipo
de gobierno y en concreto al conseller de Industria. Llama la
atención que acaba de salir en este momento, justo cuando
vamos a hablar de un tema que le concierne, pero bueno,
teniendo en cuenta que se ha demostrado a lo largo de estos
cuatro años que poco se ha preocupado por el sector industrial,
no llama la atención el hecho de que a dos meses de finalizar el
período de sesiones y a cuatro de unas elecciones, realmente,
el resultado de su gestión ha sido prácticamente nulo o mejor
decir que ha sido nefasto. 

Nosotros lo demostramos en la interpelación que en el mes
de noviembre realizó el Grupo Socialista al conseller en la que
le planteamos una serie de temas, en la que no nos contestó
absolutamente nada como es costumbre en él. Por lo tanto,
nosotros hemos planteado una moción que luego pasaré a
explicar, pero en la que hay tres puntos muy concretos en los
que se piden tres planes muy concretos a la espera de ver si en
este breve espacio de tiempo, que quedan dos meses, es capaz
de hacer lo que ha sido incapaz de hacer durante cuatro años de
legislatura.

Cuando nosotros realizamos la interpelación, nos
basábamos en datos concretos, datos estadísticos para que
luego no se pueda decir que manipulamos la información o que
llevamos a cabo una interpretación de nuestro interés de datos
estadísticos. Los datos matemáticos son así, están claros y están
reflejados, y no lo decimos nosotros lo dice el CES, que no
creo que pueda ser tachado de ser partidista o desde luego de
proteger los intereses del Grupo Parlamentario Socialista. 

Según dicho informe se ha producido un descenso en el
número de empresas industriales de 1,9 % menos respecto al
año pasado. También se constata en dicho informe el descenso
de las industrias tradicionales, un 5 % menos en el sector textil;
un 6,39 menos en los sectores del cuero y del calzado; un 7,96
% menos en los sectores del caucho y materiales plásticos; un
0,9 % en el sector de la bisutería. Por cierto, todos ellos están
catalogados como tradicionales, como industrias tradicionales,
curiosamente parece que el conseller no tiene ningún interés en
que se mantenga, que perviva o que mejore la industria
tradicional en nuestra comunidad.

Hablemos de la capacidad productiva, se ha producido un
descenso importante desde el 2003, lo que supone que no se
invierte en las empresas por falta de expectativas. En cuanto al
clima industrial que mide las perspectivas que tienen los
empresarios respecto a la actividad que desarrollan, la
apreciación es negativa. De hecho, un porcentaje del 17,4 %
piensa que no merece la pena invertir en el sector por falta de
nuevos clientes y obtener mejores resultados económicos.

Esta situación hace que los propietarios se planteen invertir
en otras actividades como la construcción o los servicios
inmobiliarios, lo que aumenta la especulación y el consumo de
territorio, algo que desde luego no nos sorprende porque
teniendo en cuenta la actividad frenética que lleva a cabo la
construcción en estas islas impulsada sobre todo por las
políticas en nuevas infraestructuras, en grandes infraestructuras
que tiene el Partido Popular, no nos sorprende en absoluto que
los empresarios industriales, sobre todo el sector más

tradicional, decida invertir en la construcción i en los servicios
inmobiliarios porque saben que allí pueden obtener mejores
resultados que en la industria tradicional.

Hablemos de puestos de trabajo. Una cifra de la que hoy el
presidente decía que se había incrementado en determinados
sectores -los puestos de trabajo-, pues curiosamente en el sector
industrial se ha producido la pérdida de 1.000 puestos de
trabajo en estos tres años. Esto es muy grave y muy
preocupante. No estamos hablando de que se ha creado, sino de
que se ha perdido. Por lo tanto, en el sector industrial hay un
déficit de creación de puestos de trabajo que se traduce
precisamente en la desaparición de empresas emblemáticas -y
cabe recordar lo que ha sucedido a lo largo de estos años con
Majorica o con el tema de Yanko. 

Y también ha habido un descenso de las exportaciones. Un
conseller que se ha dedicado sobre todo a viajar, yo creo que
puede pasar a la historia por ser el conseller más viajero, y
donde resulta que las exportaciones han descendido, y no lo
digo yo, lo dice la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Mallorca. Por lo tanto, el resultado y el dato yo
creo que son muy preocupantes. Es decir, se han dedicado
grandes esfuerzos económicos, por parte de una conselleria que
prácticamente tiene un presupuesto ridículo, a lo que se suponía
que era la promoción en el exterior. 

Y ¿cuál es el resultado? Un descenso de las exportaciones.
Eso sí, ha habido un resultado y es que muchas empresas se han
trasladado a países como China o la India para fabricar. Eso se
llama deslocalización, y el conseller se puede sentir orgulloso
porque industrias de estas islas se han tenido que trasladar a
estos países para poder seguir produciendo. Ése es el resultado
y el balance que puede llevar a cabo el conseller de Industria,
permitir que las empresas salieran de aquí, se marcharan a
producir y a fabricar a países como China y como la India
mientras que aquí se perdían los puestos de trabajo. 

Si eso es una gestión eficaz, si eso es una gestión positiva,
desde luego el concepto que tiene el conseller de la misma es
bastante diferente al que nosotros entendemos que debería ser.

Los datos que hemos expuesto demuestran que es necesario
que la Conselleria de Industria adquiera un compromiso claro
y decidido para evitar que la industria desaparezca. Hoy es la
oportunidad, quizás la última oportunidad, que tiene en este
caso la Conselleria de Industria y el Grupo Popular, para
demostrar que realmente se tiene intención o se quiere
preocupar uno por la industria de estas islas. Y ¿por qué?
Porque en la moción que nosotros presentamos -en la que como
he dicho antes hay tres puntos muy concretos- hablamos de
planificación, una palabra que desde luego no es muy utilizada
por ustedes. Curiosamente tengo que recordar cuando el
presidente, en uno de sus discursos, creo que fue el de
investidura, hablaba de que ustedes no iban a hacer estudios,
iban a actuar, pues curiosamente ni han hecho estudios ni han
actuado, por lo menos en el sector industrial.

Por lo tanto, nosotros planteamos la necesidad urgente e
imperiosa de que se redacten tres planes. El primero de ellos y
que aparece en la moción que presentamos, plantea un
compromiso del conseller, o sea en esto nosotros no estamos
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aportando nada nuevo. El conseller en noviembre del 2005 se
comprometió, se comprometió a redactar un plan estratégico de
la industria. Bien, han pasado 14 meses aproximadamente, no
sabemos nada del plan, incluso se nos pidió colaboración, la
cual nos ofrecimos a aportar. Pues bien, insisto, no sabemos
absolutamente nada de dicho plan. Se dijo que se había creado
un grupo de trabajo en enero de 2006, que dicho grupo estaba
recabando información, ¡hombre!, yo pienso que, para un plan
y con las necesidades urgentes e imperiosas que tiene el sector
industrial, un año para redactarlo es un tiempo más que
suficiente para haberlo podido presentar. 

Nosotros planteamos que dicho plan se presente en esta
cámara antes de marzo del 2007. ¿Por qué? Pues porque al ser
un compromiso de esta legislatura por parte del conseller, debe
rendir cuentas en la Cámara para poder decir que efectivamente
lo ha cumplido, de lo contrario, pues mucho nos tememos que
aparecerá como una de las promesas electorales del Partido
Popular en lo que es el sector industrial. Desde luego, lo que sí
está claro es que no va a convencer ni al sector ni a los
ciudadanos, puesto que cuando uno se compromete a un tema
que además ha sido pedido, ha sido solicitado por parte del
sector y no se cumple, esto, desgraciadamente -y además creo
que es importante- los ciudadanos no lo olvidan.

En cuanto al segundo punto de la moción, presentamos la
necesidad de crear un plan de formación específico y, también,
que se presente antes de marzo del 2005. ¿Por qué? Pues
porque la formación es necesaria e imprescindible para poder
llevar a cabo una mejora de la productividad. Nosotros siempre
hemos definido que los centros tecnológicos, que deben ser los
lugares donde se lleve a cabo dicha formación, donde se cree
este capital humano, que además yo estoy convencida que las
Islas lo tienen y es muy importante, pues que sean estos centros
tecnológicos donde se lleve a cabo esta formación específica,
pero, además, es necesario que se creen nuevos estudios de
formación profesional destinados al sector industrial. Cualquier
actividad sin una formación y sin una preparación no avanza,
no avanza y no se consigue mejorar. 

Por lo tanto, nosotros entendemos que la formación es una
actividad transversal, deberían ser la Conselleria de Industria
junto con las consellerias de Trabajo y de Educación quienes
redactaran un plan específico, eso sí, junto con el sector -
entendemos que es necesario escuchar al sector en este tema-
y que puedan ellos, teniendo en cuenta las carencias que hayan
podido detectar, plantear las necesidades y así presentar un plan
que pudiera ayudar al sector.

En el último punto de la moción presentamos también la
necesidad de crear un plan de innovación y lo mismo ponemos,
antes de marzo del 2004, es la hora de pasar factura a la gestión
que se ha llevado a cabo por parte de la Conselleria de
Industria. Tiene la oportunidad de poder redactar estos planes
y que se puedan presentar como una posibilidad de futuro de
cara al sector.

La innovación, somos la última comunidad en cuanto a
inversión por parte de las empresas en temas de innovación.
Nosotros siempre hemos defendido la necesidad, desde el
Govern balear, primero de llevar a cabo mayor preocupación
en innovación y mayor implicación por parte de las empresas,

pero es más, muchas veces nosotros hemos dicho que el tema
viene relacionado con la falta de información. 

Es curioso, les pongo un ejemplo, las becas Torres
Quevedo. Unas becas que están destinadas a las empresas, para
que, al mismo tiempo que contratan investigadores, se puedan
dedicar a la gestión de la empresa. Pues bien, en las Islas
Baleares sólo hay 4 becas Torres Quevedo, 4. ¿Por qué? En la
mayoría de los casos porque las empresas carecen de la
información necesaria para poder solicitarlas. Más de una vez
hemos presentado iniciativas encaminadas precisamente a crear
un departamento de información específica, además de mayores
ayudas, de mayores subvenciones para que las empresas puedan
destinar parte de sus presupuestos a innovación. Mientras no
seamos capaces de apostar por este tema, las empresas
mantendrán sus sistemas productivos, tradicionales, poco
adecuados para una mayor implicación y una mayor producción
y, por lo tanto, mejores resultados.

Esta moción en la que, como he dicho, se plantean tres
puntos muy concretos está destinada única y exclusivamente a
hacer entender a la Conselleria de Industria y a su conseller
como máximo responsable que es necesario actuar, que es
necesario actuar de una vez por todas.

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada, per favor.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sí, acabo, Sr. Presidente. Han sido cuatro años en los que
hemos sufrido un proceso de desindustrialización en estas islas,
donde se ha llevado a cabo una reducción de empresas
tradicionales. Es ahora el momento de que, por lo menos,  se
muestre un poco de interés por parte de la conselleria, por parte
del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular, para
conseguir que en estas islas vuelva a tener la importancia que
tenía el sector industrial y que no acabe siendo un mero residuo
en nuestra economía. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula
l'Hble. Diputat Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President. Senyores i senyors diputats, en primer lloc he
de dir que des del meu grup donarem suport a la moció
presentada pel Grup Socialista, encara que no tenim massa
esperances que es pugui dur a terme, són ja unes dates en les
quals pràcticament ja estam..., ja és d’un caràcter clarament
voluntarista, la presentació d’aquesta moció, i bé, mai no s’ha
de perdre l’esperança, però vaja! crec que ja hi posa, la Sra.
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Diputada que m’ha precedit en l’ús de la paraula, molta, molta
moral a l’assumpte.

Jo crec que aquest debat, que és un debat que desperta poc
interès, com es veu a la Cambra i que és un debat així..., a
darrera hora, etc., és un debat d’enorme importància per a la
nostra comunitat. El primer, ens hauríem de posar d’acord en
si és veritat o no és veritat que el sector industrial d’aquesta
comunitat autònoma va perdent gas progressivament, si és
veritat o no és veritat que es tanquen empreses, que es perden
llocs de feina i, sobretot, el més important de tot, és que sense
cap dubte el sector industrial perd pes específic, perd pes
econòmic en el si de l’economia de les nostres illes any rere
any. 

Si això és així, que és la meva opinió, bé la meva opinió, jo
som molt poca autoritat per tenir una opinió sobre aquest tema,
és el que diu qualsevol estudi seriós, del centre de recerca
econòmica, de la Universitat, del Consell Econòmic i Social, de
qualsevol banda que miris, i com a contrapartida es veu que
durant aquesta legislatura el Govern del Partit Popular ni tan
sols ha estat capaç de presentar o d’elaborar, un pla estratègic
per a rellançar l’activitat industrial, es podria arribar a la
conclusió que ens trobam davant un govern ineficaç, poc feiner,
que tarda molt a fer les coses. Però entraríem en contradicció
que aquest govern, el mateix conseller titular d’aquesta
conselleria, jo no m’atreviria mai a criticar-lo de poc feiner ni
d’ineficaç, ho ha demostrat amb la seva feina i amb altres
feines anteriors i aquest govern ha demostrat que, home!, fent
carreres per fer autopistes ha guanyat a tothom i fent allò que
realment li interessa. Per tant, no se’l pot qualificar d’un govern
ineficaç o d’un govern que quan té una cosa clara no la fa. On
és, doncs, el problema? El problema és que per a aquest
Govern la pèrdua progressiva de pes del teixit industrial a la
nostra comunitat autònoma no és un problema greu. I no és
problema greu perquè per a aquest govern el model econòmic
que tenim en aquests moments ja va bé, no cal estar preocupats,
no cal estar preocupats que el model turístic nostre té forats
estructurals importants, no cal estar preocupat que tenim una
situació econòmica que a aquesta comunitat autònoma tenir
com a motor econòmic la construcció i tenir destinades més de
70.000 persones al sector de la construcció és senzillament un
disbarat que només és possible contemplar a una comunitat que
ha perdut el món de vista, però que està per damunt de
qualsevol anàlisi lògica i que tard o prest haurem de tocar de
peus a terra i haurem de plantejar-nos què s’ha de fer amb el
nostre futur econòmic a les Illes.

El dia que tenguem un Govern que en lloc de pensar que dia
que passa any empeny i que mentre... o en castellà diríem ande
yo caliente y ríase la gente, mentre anem passant i es facin
coses, idò ja vendran després uns altres i ho arreglaran, quan hi
hagi un govern que realment es plantegi una estratègia
econòmica amb 10, 15, 20 anys per endavant, s’haurà de situar,
haurà de tocar de peus a terra i a la primera conclusió a què
s'haurà d’arribar és que s’haurà de diversificar el model
econòmic i s’haurà de donar suport i impulsar el teixit
industrial.

Bé, si aquesta és la conclusió a la qual hem d’arribar prest
o tard, com s’explica que durant quatre anys ni tan sols s’aprovi
un pla director, un pla estratègic industrial i que durant quatre

anys aquest govern ni sabe ni contesta respecte a polítiques
industrial. Bé, s’explica pel que he dit abans, per l’escassa
preocupació per a la situació actual i a la vegada i sobretot per
un menyspreu d’una visió estratègica de futur. És un govern de
pegats, de pegats foradats, de prendre decisions a curt termini,
miops, sense mirar dos dits davant el front i sense pensar el que
ens vendrà en el futur i sobretot el que vendrà a les nostres
futures generacions.

Si no, no s’entén com és possible que no s’hagi avançat en
aquesta línia, no s’entén com es va comprometre el mateix
conseller -com ha dit la diputada que m’ha precedit en l’ús de
la paraula- no sé si era el novembre del 2005, aquí, en aquesta
tribuna, a presentar un pla estratègic sobre aquest tema, i no es
comprèn per què, en definitiva, durant tota aquesta legislatura
la solució a aquests problemes, als problemes greus que s’han
tingut, sempre ha anat acompanyada d’un espectacular retall de
la mà d’obra, com en el cas de Yanko o en el cas de Majorica
i sempre caminant com els crancs i anant cap enrere.

No voldria que ningú interpretàs que jo pens que això és
bufar i fer ampolles i que això és facilíssim i que la solució al
problema de Yanko com si res i que... No, ja sé que estam
parlant d’un tema complex, ja sé que estam parlant d’un tema
que afecta l’economia a totes les bandes del món, ja sé que
parlar de deslocalització, en aquests moments, és una de les
problemàtiques més greus que tenim, com beneficiar-nos d’una
economia mundialitzada, d’un projecte determinat que pot tenir
els seus valors i els seus interessos i a la vegada que no afecti
on nosaltres trepitjam, on nosaltres vivim, on nosaltres feim
economia i on nosaltres ens n’aprofitam d’aquesta economia?
Com resoldre aquesta contradicció és un dels greus problemes
més grossos que tenim i que coneixem i que té tothom. Per tant,
estic d’acord que el tema és difícil, estic d’acord que el tema és
complex, però també altres són difícils i s’arremanguen i amb
aquest no s’ha arremangat aquest govern, ni poc ni molt.

Vull a més utilitzar una altra línia argumental que és molt
apreciada per mi perquè és un argument que defens des de fa
quatre any en aquesta tribuna cada vegada que tenc ocasió i
avui ho tornaré repetir. El diàleg social, la concertació, el fet
d’arribar a acords amb els agents socials, amb la societat civil,
per a aquest govern ha estat una filfa, una presa de pèl, no s’ha
pres seriosament, mai, res, excepte en dos o tres sectors molt
concrets. Per exemple els propietaris de cotxes de lloguer que
tot d’una que diuen uep!, autotaxa, a prendre pel sac. Els
propietaris de zones de promotors viticultors que diuen que a
la llei contra les drogues no s’hi ha de ficar el tema de
l’alcoholisme; serem l’única comunitat autònoma d’Espanya
que no tendrà una llei contra les drogues i contra l’alcoholisme,
però bé, com que aquests han dit que alerta, alerta.

Però en general, el diàleg, la cohesió, la concertació ha
brillat per la inexistència total, i aquest és un altre exemple.
Aquest govern, el conseller corresponent s’ha compromès fa
anys en sessió ordinària i solemne de Mesa de diàleg social a
presentar un pla estratègic contra la indústria. El sindicat..., eh?
No, contra no, perdó, a favor. És que ha presentat a la pràctica
és en contra, no? però bé... el que es fa comprometre a
presentar és a favor, un pla estratègic per a la indústria. Bé, idò,
els agents socials, les patronals, els sindicats continuen
esperant, alguns tenen més moral i més confiança i pensen que
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encara arribaran, uns altres ja l’han perduda perquè
evidentment presentar un pla estratègic, si és que es presentàs
ara, quan ja s’ha aprovat el darrer pressupost d’aquesta
legislatura, perquè, clar, els plans estratègics són per fer
floretes o per aplicar-se i si s’han d’executar estan vinculats als
distints pressuposts que cobreixen aquests plans o no importa
fer plans si no tenen el seu corresponent apartat econòmic
darrera. 

Per tant, a aquestes alçades jo donaré suport a aquesta
moció per allò de la fidelitat entre companys, però la veritat és
que crec que caurà, seran retxes dins l’aigua perquè a aquestes
alçades la política industrial d’aquest govern ja està
completament suspesa i ja no té remei amb els mesos que
resten.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula l'Hble. Diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que els arguments ja s’han
anat establint. En primer lloc, vull expressar el suport a aquesta
proposició o a aquesta moció subsegüent, però també expressar
que el moment polític en el qual es demana un pla, a aquestes
alçades i demanar que es presenti en el mes de març no sé si és
més oportú esperar que el faci el pròxim govern. 

En qualsevol cas, més que haver-hi o no haver-hi temps
suficient és el tempus que ens marca la política, és una
legislatura, comprometre’s el 2005 a fer un pla i pensar que el
farà a la pròxima legislatura el següent o aquell a qui toqui, no
pareix que sigui molt conseqüent amb els terminis que ens
marca el tempus polític i, per tant, complir les feines durant el
temps que tenim. Exigim aquest pla estratègic precisament
perquè el mateix conseller és qui ha trobat que era adequat per
afrontar la problemàtica que tenim en aquests moments. 

Efectivament, ja hi ha estudis en molts de sentits que
apunten quines mesures s’haurien de prendre, però per ventura,
a diferència d’Agricultura -on s’ha fet un macroestudi que ja
ens donarà les conseqüències, o més ben dit, ens donarà unes
pautes que ja coneixem- i ha marcat,  la Conselleria de Comerç
ha pres el camí completament distint que és no comanar-lo o
fer-lo tan en bones que no siguem a temps d’aprovar-lo, a no
ser que avui se’ns sorprengui amb qualque aprovació sorpresa.

Nosaltres compartim també que és un tema complex, un
tema complex a nivell d’Europa i és curiós que el lapsus que ha
tengut el portaveu d’Esquerra Unida en el sentit que sigui
contra la indústria és evident que no és contra, però és una
paradoxa que es produeix a molts d’industrials, molts de
comerciants, molts d’empresaris que donant suport, jo diria que
d’alguna manera de pissarra, als partits de dretes es troben que
el mateix liberalisme els du a un carreró de directives Bolster,
no?, d’ultraliberalització, de suport a les deslocalitzacions i que
en el moment històric que viu Europa els està provocant dir

“escolti, no, si és més barat a la Índia, idò és més barat a la
Índia” i en comptes de fer polítiques que, evidentment, no
podran negar aquest fet objectiu, sí que han de cercar fórmules
sensibles socialment, intelAligents empresarialment i per
descomptat, des d’un gran sentit de país, de sensibilitat a la
gent que hi viu, cercar fórmules econòmiques que d’alguna
manera posin brides al que és el capital desbocat. Això és molt
difícil que es faci des de l’ultraliberalisme i des d’una moda
que s’ha imposat a Europa que, si segueix per camins d’aquest
ordre, realment podran dur a camins sense sortida a la pròpia
economia.

Aquí, per paga, tenim un gran coixí que fins ara ha
funcionat i que, per tant, ha despreocupat el Govern a l’hora de
prendre plans de xoc, que el que te dol, com s’ha apuntat, és
que sí siguin possibles amb les autopistes i no s’han produït
perquè primer s’ha desviat capital primer cap al turisme,
després cap a la construcció, en bona mesura també cap a
l’especulació; és a dir, comprar a un preu i vendre molt més
elevadament sense haver de fer gaire inversió, sense gaire risc,
perquè a Mallorca, des del moment, o a les Illes Balears, des
del moment en què té tanta gent que la vol comprar, doncs puja
de preu sense gran esforç i qui té capital doncs l’ha pogut
desviar i ha pogut ser més llépol, més atractiu que renovar, que
posar al dia les pròpies indústries, fins i tot de caràcter en
moltes ocasions familiar.

Per tant, aquí tenim reptes que té tota Europa, reptes en
concret tenim a les Illes Balears que són difícil d’afrontar, però
que hem notat a faltar, com s’ha dit, molta més embranzida, jo
diria sensibilitat, perquè en el darrer debat que devia ser el de
pressuposts es va fer una lectura tan cofoïsta de la situació
industrial del país, quan és evident que el seu pes és menor dins
el conjunt de l’economia, dins el nostre producte interior brut
i minva, la qual cosa estratègicament, i molt més si un dia pot,
serà pel canvi climàtic, el tema del turisme, però molt més
apressant, no poder seguir amb els ritmes de construcció que
hem pogut tenir els anys vuitanta i noranta i a l’any 2000, la
primera dècada del 2000, crec que ens hauria de fer molt més
sensibles i intentar, també per fer un matalàs social i de capital
i de profit, donar un gran suport a la nostra indústria.

No és així aquest pla estratègic que es demana, no és així en
la mateixa aplicació de sòl industrial, la gran dificultat, i fins i
tot el Pla Territorial, les dificultats que tenim en aquest moment
per trobar sòl; el mateix sòl de l’IDI que no es posa a disposició
i no s’executa; les dificultats a trobar plans estratègics per
assessorar cap on han d’anar els nostres empresaris actualment,
i jo crec que això exigia que hi hagi aquest pla estratègic i que
es posi en marxa. Ara mateix és molt més fàcil fer un hotel en
sòl rústic que legalitzar una teulera, ho he dit en altres ocasions,
o qualsevol empresa que necessiti un grapat de metres quadrats
en el nostre país tendrà unes dificultats molt superiors, a un
camp de golf o altres tipus d’ocupació del sòl. No en parlem,
fins i tot, fer un polígon a uns preus realment prohibitius que
desvien el capital cap a altres tipus de negoci més llépol, però
que després, quan els hem de menester, per ventura tendrem un
cost d’oportunitat important per haver badat tant durant aquests
anys.

Els punts dos i tres van, jo crec que també un tema
estratègic cabdal, que l’ha descobert tota Europa, l’única
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manera de tenir un nínxol industrial en aquests moments, en un
món globalitzat, és a través de posar moltíssim més valor
afegit; és un tema de posar formació, de posar innovació. I avui
mateix encara el president apuntava, tornava bravejar, com
també ha fet ja el Sr. Ramis i ha fet el Sr. Joan Cardona, de
l’esforç que s’ha fet en R+D a Mallorca, a les Illes Balears.
Quan l’estratègia de Lisboa està dient que qualsevol cosa per
davall del 3% del PIB no ens du enlloc; que una comunitat que
viu al 0,28, una dècima part del que se’ns recomana, bravegi de
l’esforç pressupostari, és evident que no ha entès encara de
quins problemes parlam. Ho han entès algunes empreses
punteres a Mallorca o a les Illes Balears que estan apostant per
aquesta innovació, la majoria ni poden o no tenen capacitat de
fer-ho i la veritat és que correm el risc de perdre.

Un dels problemes greus evidentment és no tenir capacitat
econòmica el país, és evident que nosaltres gestionam aquí un
percentatge miserable del nostre PIB des de les nostres
administracions públiques i per tant aquest esforç és, en part,
aplicar-lo o exigir-lo al Govern de les Illes Balears quan, a més,
molt bé s’ha dit que el Govern de l’Estat tampoc no ajuda gaire,
per no dir més aviat gens, que aquesta inversió a les Illes
Balears es produeixi. Ara, com que tot això ho havia d’arreglar
l’Estatut i aquest Govern i el PSOE i UM i tothom està tan
content que l’Estatut ja ho ha resolt, jo les meves crítiques les
mantendré, perquè comprenc que ara, amb aquest nou Estatut,
passarem al 3% aviat. La meva tristesa ha estat quan he sentit
el Sr. Ramis que, parlant del 2007 al 2007, que arribarem al 0,5
l’any 2010, per ventura arribarem al 0,5. Lisboa diu que qui no
arriba al 3% del PIB estam realment en via morta, però
nosaltres arribarem al 0,5 amb el nou Estatut, si tot va bé. Crec
que realment valdria la pena fer una reflexió de la poca
capacitat que tenim per dur el nostre país cap al nínxol de
desenvolupament que ens convé i de la sort que tenim que fa
bon temps, que hem tengut bons empresaris, que hem tengut
però també la capacitat de reconduir-lo i l’avantatge de què hi
hagi tants de milions de persones que volen viure aquí i s’hi
volen fer una casa, i que hem viscut molt de tot això.

Crec que no és bo instalAlar-nos en aquesta conjuntura, que
és cert que ha durat molts anys i encara pot durar, la veritat és
que l’hem condicionada poc, i a partir de ja posar-nos tots
plegats a treballar perquè hi hagi un nínxol industrial, un
percentatge, una part del nostre PIB que realment depengui del
produir i de la nostra pròpia capacitat, més que només de
prestar serveis, tot i no llevar en absolut cap mena de mèrit a
tota l’activitat turística que és la que ens ha donat profit i
activitat durant tots aquests anys.

Per tant, com que crec que les solucions a què arribem són
per l’estil per a tots els grups i confiant que tanmateix qualsevol
anàlisi que es faci ens durà a les mateixes conseqüències,
donarem suport a aquest pla estratègic, perquè sigui qui sigui
que l’encomani, probablement hi ha tants pocs camins per
recórrer que ens donaran les mateixes pistes si les fa un govern
que si les fa l’altre. Llavors faltarà o no la voluntat
d’implementar-lo.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grup Parlamentari Popular, té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Fernando Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, moltíssimes gràcies, senyores
i senyors diputats. Volem, des del Grup Parlamentari Popular,
fixar la nostra posició davant aquesta moció, la qual deriva
d’una interpelAlació del Grup Parlamentari Socialista, per
anunciar la nostra satisfacció per la feina que fa la Conselleria
de Comerç i Indústria damunt les bases que s’han posat en
marxa d’aquest Pla d’Indústria de les nostres illes; consideram
que aquesta que ha estat una iniciativa del Govern de les Illes
Balears i de la Conselleria de Comerç i Indústria ha tengut una
molt bona acollida dins el sector; insistir que aquesta iniciativa
va començar l’any 2006 i que s’ha dissenyat una planificació
que ha de tenir necessàriament el consens de tot el sector
industrial, agents socials, econòmics, professionals,
institucionals, implicats d’una o altra manera en major o menor
mesura, però que, efectivament, és absolutament imprescindible
per a un desenvolupament econòmic de les nostres illes, en
coherència amb les nostres necessitats, la nostra situació, el
nostre context i el pla que tots volem per a aquesta comunitat,
que tengui l’acord i el consens necessari amb el sector.

Per tant, el que creim és que no es pot forçar un acord, un
procés de diàleg social i sí, efectivament, l’esquerra, com ha dit
avui, té aquesta sensibilitat amb els agents socials i realment
vol que l’acord sigui sensible amb aquestes necessitats, doncs
el que ha de fer és escoltar, veure quines són aquestes
aportacions i aquesta és la feina que es fa, repetesc, amb
sensibilitat, des del Govern d’aquesta comunitat autònoma. En
aquest sentit, crec que s’han dut a terme tota una sèrie de
tasques importantíssimes que posen de manifest aquesta
voluntat per part del Govern: la reunió de la Mesa de Diàleg
Social que acorda la creació d’un grup de treball específic per
a l’elaboració d’un pla estratègic per a la indústria i elaboració
d’un protocol amb mesures per evitar possibles processos de
deslocalització. Aquesta ha estat una mesura extraordinària, jo
crec que precisament desmunta tota aquesta teoria catastrofista
que vostè, Sra. Abascal, ha apuntat avui des d’aquesta tribuna.

Com també la constitució del grup de treball d’indústria,
amb representants de les conselleries de Comerç, Indústria i
Energia, Treball, Relacions Institucionals i els sindicats, jo crec
que són una part essencial, sobretot quan parlam que hi ha
moltíssima gent que a la nostra comunitat autònoma es dedica
al món de la indústria, és a dir que es tracta doncs de l’ocupació
industrial, la qual no sempre ha anat bé, perquè quan hi havia
el pacte hi havia una taxa decreixent de l’ocupació i que s’ha
anat recuperant amb el govern del Partit Popular.

Com també la confecció de llistats d’institucions i
professionals que poden fer aportacions a l’anàlisi global,
remissió a tots ells de cartes solAlicitant l’aportació de
documents, informes que puguin servir d’elaboració d’aquest
pla, per recollir els seus suggeriments. També la recopilació de
tota la documentació remesa i acord de convocar una nova
reunió de grup de treball, la qual es va produir el mes de març-
juny. L’inici dels treballs preparatoris de l’esborrany, nova
reunió el 2006 del grup de treball, anàlisi de la documentació
aportada i acords d’ampliar el termini per a la recepció de
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major nombre d’informes i estudis. El gener del 2007, remissió
d’escrits a les parts integrants del grup de treball per posar a la
seva disposició tota la documentació rebuda. Aquestes són les
bases d’aquest pla.

Però insistim, nosaltres creim que les passes s’han de donar
de forma correcta, sense entrebancs, sense forçar la maquinària,
com vostè pretén des d’aquí, perquè no s’ha d’improvisar; s’ha
d’escoltar i s’ha de tenir sensibilitat amb el sector.

De totes maneres, jo crec sincerament que el títol de la seva
moció no ens agrada molt, si vostè el que vol és que aquesta
moció s’aprovi vostè no pot parlar de desindustrialització de les
Illes Balears quan aquest títol no és que no sigui cert, sinó que
és mentida; serà desindustrialització la que vostès feren quan
governaren, però ara hi ha hagut una recuperació però
absolutament palpable, amb dades, vostè ha parlat de dades,
doncs jo ara li parlaré d’unes altres dades que també són molt
importants i que possiblement vostè no les té. Però miri, resulta
que, segons l’INE, l’Institut Nacional d’Estadística, el volum
de negoci de la indústria balear creixé el 2005 un
aproximadament 18,78%. Clar, és que això són dades, és que
diu que ha crescut, per tant s’ha avançat; vostè no me pot parlar
de desindustrialització amb unes dades del creixement quasi
d’un 20%.

L’ocupació el 2005 romp la tendència a la pèrdua
d’ocupació dins el sector industrial. Per primera vegada en
quatre anys, dic com a referència el 2005, el nivell d’ocupació
a la indústria augmenta respecte de l’any anterior, romp aquella
tendència negativa que tenia o que feia el pacte d’esquerres
quan governava i quan era a la Conselleria d’Indústria. Per tant,
és que sincerament, crec que s’han recuperat les dades i, ja dic,
ho diuen les estadístiques. ParalAlelament, l’atur ha disminuït un
4,2%, el major descens de l’ocupació dels darrers sis anys es
produí a l’any 2003. Per cert, hi havia el pacte d’esquerres quan
teníem aquesta xifra dolenta per a la nostra economia i per a la
nostra indústria; per tant no me parli de desindustrialització
d’aquesta legislatura quan el que s’ha fet és recuperar aquell
estancament econòmic i la desindustrialització a la qual
l’esquerra ens va dur a les nostres Illes.

S’ha produït increment de l’índex de producció industrial,
Balears acabà el 2005 amb el major índex de producció
industrial des del 2003, fou la tercera comunitat autònoma amb
major increment, parlam d’un 5,6%. Clar, sincerament, totes
aquestes documentacions que vostès tenen jo no sé d’on les
treuen, però sincerament crec que no tenen cap interès de veure
quina és la realitat econòmica i industrial de les nostres illes. El
primer semestre del 2006 es consolida la lenta recuperació; és
cert que la recuperació no és fàcil, és cert que és poc a poc,
però parlam de recuperació, no de retrocés. Miri, es registra un
augment de l’1,8, el doble del que fa un any, en el sector de la
indústria i l’energia, ja que consolida en el primer semestre la
seva recuperació; d’això estic parlant del 2006, això són dades
comptants, jo entenc que no els agradin, que no les aportin a
aquesta tribuna, però vostès han de saber quina és la realitat, la
que hi havia abans i la que hi ha ara. I és millor la que hi ha ara,
jo entenc que no els agradi reconèixer aquest tema, però és així.

El nombre de persones afiliades al sector en el segon
trimestre, arriba als 32.500, la major afiliació des del tercer

trimestre de l’any 2000. Clar, jo entenc que no els agradi,
perquè a l’any 2000 eren vostès al front d’Indústria, però les
dades són aquestes, la gestió del Partit Popular és aquesta i si
no li agrada doncs miri, no m’escolti, però és així.

L’atur descendeix, a més, un 1,8%; hi ha nous contractes,
pugen aquests un 6,7%, estic parlant de dades, per tant estic
argumentant per què no podem donar suport a la seva moció.

Vostè confon un altre terme, vostè confon deslocalització
amb multilocalització, ho ha explicat el conseller, ho ha
explicat el Govern, i clar, vostès no volen veure una altra
realitat; no és el mateix que una empresa agafi i se’n vagi a un
altre lloc, però mantenint la seva seu d’origen, promocionant la
nostra indústria, desenvolupant la nostra indústria, anant fora
de les nostres fronteres i per tant contribuint al
desenvolupament de les Illes Balears, que el que a vostè li
agradaria que passàs és que aquí tanquen i se’n van a un altre
lloc. Vostè confon aquests dos conceptes, no és el mateix
deslocalització que multilocalització, per tant vegi les coses ben
vistes, no com a vostè li agradaria.

El que sí passava quan hi eren vostès és que aquí hi havia
empresaris que volien tancar i se’n volien anar a les empreses
que tenien a l’estranger, perquè el seu govern era hostil amb el
sector i amb els interessos econòmics d’aquelles empreses.
Això era el que passava quan vostès governaven i ara això no
passa, entenc que no li agradi però aquesta és la realitat.

I també tenim, per evitar que es pugui produir aquesta
deslocalització que a vostè li fa tanta por i que és normal,
perquè no ens pot ocórrer, és un protocol contra la
deslocalització que fa aquest govern per a major sensibilitat i
per a major actuació.

També volem dir, des del Grup Parlamentari Popular,
destacar que l’actuació del Govern de les Illes Balears amb
Majòrica i Yanko, doncs, sincerament, ha estat extraordinària;
miri, avui no es parla de Majòrica i no se’n parla sap per què,
perquè s’ha fet una bona gestió i perquè s’ha posat pau i perquè
avui Majòrica té rendibilitat econòmica. I a vostès no els
agradaria i vostès han posat entrebancs i han posat traves
perquè això no sigui així; perquè més que la pau social a vostès
el que els interessa són fracassos d’un govern del Partit Popular
i si es carreguen les empreses els és igual, però aquest govern
ha actuat com havia de fer-ho, amb diligència, escoltant les
parts i fent tot el possible perquè aquesta empresa pugui tenir
rendibilitat econòmica, que és la que al dia d’avui ja podem dir
que té.

I el mateix a Yanko, clar que hi ha dificultats, però què han
fet vostès? Posar entrebancs, pals a les rodes, és que el vostès
fan. I nosaltres, des del Partit Popular donam suport a un
govern que el que vol és escoltar els sindicats, els agents, pau,
que hi hagi acord i que aquesta empresa pugui sortir una altra
vegada tenint rendibilitat econòmica, és molt diferent la nostra
postura de la seva.

El tema dels viatges i de la promoció de la indústria a
l’exterior, miri, jo el que no puc entendre és com és possible
que quan el Govern de les Illes Balears se’n va a Xina per
intentar obrir el seu mercat els pareix doncs una conducta



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 124 / 6 de febrer del 2007 6521

 

pràcticament satànica, però quan ho fa de la mateixa manera el
govern del president Zapatero, perquè també ho fa, és el més
meravellós d’aquest món; sincerament, Sra. Abascal, vostè està
en una contradicció absoluta i una falta de coherència total.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Per tant, simplement, dir que no estam d’acord amb la
filosofia i les reivindicacions que ha fet i que no donarem
suport a la seva moció i suportarem la política del Govern de
les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rubio. Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. En primer lugar agradecer el apoyo
a la moción por parte del Grupo Esquerra Unida i Els Verds y
del PSM y decir que cuando nosotros presentábamos esta
moción y planteábamos unas fechas era, precisamente, porque
sabíamos que el Partido Popular no lo iba a cumplir, porque no
tiene ninguna intención de cumplir con la presentación de un
plan estratégico ni tampoco con formación ni tampoco con un
plan en temas de innovación, lo sabíamos porque no nos podía
extrañar que, después de cuatro años de no hacerlo desde luego
hubiera sido como algo mágico y sorprendente que lo planteara
en cuestión de dos meses que quedan para terminar la
legislatura.

Lo que sí tengo que reconocer, y la muestra ha sido la
intervención del diputado del Partido Popular, es su capacidad,
y desde luego entiendo que el Partido Popular ha creado, ha
dado un curso intensivo de cómo mentir, y usted ha subido a
esta tribuna mintiendo y mintiendo sobre los datos; porque
usted es el que ha mezclado una cosa con otra. Cuando yo me
refería a estos datos me refería al sector de industria, sobre todo
a temas de industria tradicional, y usted ha mezclado la
construcción. Y en eso le voy a dar la razón, el sector de la
construcción es el único que ha crecido en estas islas, el único,
junto con el de la energía, por la demanda eléctrica que hay.

Pero fíjese, claro, es que ustedes hay sectores de primera y
de segunda, y el sector de la construcción para ustedes es el
sector de primera, porque claro, les permite la especulación, les
permite todo el entramado que tienen con respecto a
determinados cargos públicos en cuanto a casos de corrupción
y eso les ayuda y les permite sobre todo un crecimiento
desmesurado y un consumo de territorio cada vez más palpable
en estas islas. Y por eso existe un sector de construcción que da
unos datos y unos resultados positivos en el tema industrial.
Los datos que yo le he dado, los datos que son del CES, del
CES exclusivamente, del Centro Económico y Social, esos
datos son referentes a todo lo que es el sector industrial
tradicional, y usted no puede venir aquí, subir mintiendo,

diciendo que este sector ha crecido, porque es mentira, es
mentira y se lo demuestro en cualquier momento, están aquí
estos datos.

Usted está mezclando el sector de la construcción y el
sector de la energía ha crecido por la demanda en consumo
energético. Por cierto, tampoco ha habido ningún tipo de
sensibilidad por parte de un conseller que también es el
responsable de energía en fomentar las empresas de energía
renovables, que hubiera sido una vía muy interesante para
también impulsar la industria energética, pero no, sigamos con
el tema del consumo de energía tradicional que, además, genera
determinados intereses por parte del Partido Popular y
determinados intereses a nivel del consumo de productos
petrolíferos.

Por lo tanto, señor diputado, usted viene aquí, intenta
mentir, pero no, ¡ya está bien, ya está bien de intentar engañar
a los ciudadanos! Usted no puede ir al sector industrial y
decirle que va todo maravillosamente bien y que claro, es que
un plan necesita mucho tiempo; el conseller lleva cuatro años
gobernando y cuando llegó aquí el sector de la industria tenía
problemas y siempre lo hemos reconocido, pero es que lo deja
en peor situación, y lo deja sin un plan estratégico que él
mismo se comprometió llevarlo a cabo, él mismo, no es una
invención nuestra, él se comprometió, ha pasado más de un
año. Y desde luego, yo entiendo que se tiene que recabar
información, que se tiene que hacer con el sector, que se tiene
que colaborar con ellos, pero más de un año. Por cierto,
también nos pidió participación y hasta ahora cero patatero, ni
tan siquiera se nos ha pasado un borrador de dicho plan, desde
luego no quiero que lo quiera presentar un día antes de las
elecciones, aunque conociéndoles a ustedes seguramente lo
harán así, como las primera piedras que ponen, pues en este
caso harán un plan, aparecerá el señor conseller diciendo:
tenemos el plan estratégico que va a resolver toda la situación
de la industria en estas islas.

Y mientras tanto no me hable de Majórica y no me hable de
Yanko, porque Majórica no está obteniendo los resultados. Y
el propio conseller dijo aquí que el protocolo se estaba
incumpliendo por parte de la empresa, porque las aportaciones
económicas que tenía que hacer no las estaba llevando a cabo
y por lo tanto el plan del sector perlero, que tenía que haberse
llevado a cabo, que tampoco se ha hecho el plan de
reestructuración perlera, tampoco se ha cumplido porque se
incumplía el protocolo. Así que no me diga usted que Majórica
va bien, porque no es verdad.

Y en cuanto a lo de Yanko, nosotros hemos luchado para
conservar los puestos de trabajo, y usted me dice que aumenta
la ocupación. Se han perdido mil puestos de trabajo, mil
puestos de trabajo se han perdido en estos dos años, en estos
cuatro años, y ustedes no han hecho lo suficiente; y desde luego
se ha perdido esa capacidad de generación de puestos de
trabajo.

(Remor de veus a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor, si són tan amables.
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LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Lo que demuestra una vez más, y lo he dicho antes, hay
sectores de primera y has sectores de segunda para ustedes, y
el sector industrial ha sido un sector de segunda.

En cuanto al tema de innovación, llevamos cuatro diciendo
que es necesario invertir en el sector de la investigación, el
desarrollo y la innovación, y ustedes, sus presupuestos son
ridículos, miserables, y nosotros lo hemos estado diciendo por
activa y por pasiva, y aún así no han hecho ni caso. Y ahora
resulta que se despierta diciendo: ¡oh, la investigación, el
desarrollo y la innovación es la panacea para salir de la
situación! Se han perdido cuatro años.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Patrícia Abascal, si és tan amable. A veure, pregaria
silenci, per favor.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Insisto, creo que están un poco nerviosos los representantes
del Grupo Popular.

EL SR. PRESIDENT:

No, Sra. Abascal, continuï si és tan amable.

(Remor de veus a la sala)

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias. Insisto, no, no, ustedes lo demuestran, está claro
que se nota en el ambiente el nerviosismo del Partido Popular,
¿por qué será, me pregunto yo?

Lo que está claro, y para terminar, lo único que hay que
decir es que aquí había tres propuestas positivas, usted no ha
hablado prácticamente nada de la formación; fíjese en la poca
importancia que le dan ustedes al tema de la formación, para
ustedes es un añadido que tiene que estar ahí, porque bueno,
queda bien y nada más.

En cuanto al tema de la innovación, insisto, se están dando
cuenta tarde, pero no solamente es decir hay que innovar, no,
(...) que aportar subvenciones, ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Abascal, per favor.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

... hay que aportar dinero, pero ustedes no tienen ningún
interés, se preocupan de construir carreteras, autopistas y otro
tipo de infraestructuras, es lo único que han sido capaces de
demostrar durante estos cuatro años, el resto a ustedes les viene
sobrando.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Abascal. Senyores i senyors diputats,
si els sembla bé passarem a la votació. Passam a votar.

23 vots a favor; 28 en contra; cap abstenció; per la qual
cosa queda rebutjada aquesta moció.

IV.3) Moció RGE núm. 10697/06, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política en matèria
d'agricultura, derivada del debat de la interpelAlació RGE
núm. 7937/06.

Seguidament debatrem la moció RGE núm. 10697/06,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
en matèria d’agricultura, derivada del debat de la interpelAlació
7937/06. Per defensar la moció, té la paraula el Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Vam
posar de manifest a la interpelAlació que es va celebrar a
primers de desembre d’aquest any passat i hem de lamentar, per
tant, que el president del Govern de les Illes Balears anteposi
a determinats casos els interessos partidistes d’aconseguir
majories a determinats ajuntaments a l’interès general del
sector primari. I explicàvem, o demanàvem explicacions més
bé, i no vam obtenir resposta a la interpelAlació pel fet que, si
anam un mica més enrera, ja el cas MAPAU es va tramar dins
l’empresa pública SEMILLA, o sigui dins la Conselleria
d’Agricultura. Però creim que és més greu que, per donar una
sortida a la situació política únicament i exclusivament
d’interès del Partit Popular a l’Ajuntament d’Andratx, vist el
resultat d’aquestes darreres eleccions, i la necessitat de pactar
en aquell moment amb un personatge que creava problemes,
sens dubte, o sigui anava per lliure, doncs que es criticàs la
portaveu que havia estat sempre allà, però que se la premiàs
després amb la Conselleria d’Agricultura, això ja seria molt
greu de per si, o ja és molt greu de per si, és més greu quan
veim les conseqüències i el resultat de la gestió d’aquesta
persona o el resultat d’aquesta trama política per donar sortida
a una majoria que es pretenia en aquest ajuntament, el resultat
de la gestió, dic, a la conselleria per part d’aquesta consellera.
Per tant, entenem que és molt greu i la nostra proposta de què
el Parlament lamenta que passin aquestes coses en la política de
les nostres illes, que s’anteposi, com deia, l’interès partidista,
els interessos partidistes a l’interès general, en aquest cas
concret del sector primari.

També vérem a la interpelAlació la desencertada política
d’estudis que tenia plantejat en aquell moment, la conselleria
s’ha gastat en pocs mesos entorn a 800.000 euros, més de 130
milions de pessetes, en tres estudis. Clar, mentre passa això
veim cada dia la manca d’iniciatives pròpies i de mesures
estructurals per part de la conselleria a favor del sector. Mentre
passa tot això veim a un mitjà de comunicació de les nostres
illes, un fet que ja vàrem denunciar nosaltres el mes de juliol
passat, que el sector porquí de les nostres Illes s’està enfonsant
i ara ho demostren les xifres, la gran davallada de sacrificis a
l’escorxador de Mercapalma. Per tant, veim que mentre la
nostra agricultura va cada dia pitjor, el sector ramader ja ho
havíem vist anteriorment, havíem tengut interpelAlacions sobre
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el tema del vacum, després va ser el tema del porquí i els altres
sectors van en el mateix sentit, mentre el sector primari de les
nostres Illes va cada vegada pitjor, la conselleria fa estudis, es
gasta justament 800.000 euros en fer estudis.

En qualsevol cas no acaba aquí, mentre passa tot això,
enlloc d’acceptar i corregir en la mesura que cregués el Govern
necessari, no pretenem que s’hagi de fer exactament el que
proposam nosaltres des d’aquesta tribuna, però enlloc
d’acceptar com varen proposar que s’apliquessin mesures
estructurals amb urgència per salvar el sector porquí se
desatenen i veim que després se fa una campanya i gasten uns
600.000 euros en una campanya de promoció de la sobrassada,
que com estam veient el resultat cap el sector és absolutament
inexistents. Per tant, a qui beneficia aquesta campanya? Al
sector ramader de producció de porquí no. Aleshores, no seria
millor tal com proposaven plantejar canvis estructurals en la
política del sector porquí, per a la comercialització dels
productes de la carn del sector porquí, veient que la sobrassada
que és un producte que sens dubte té nom, tenia de cada vegada
manco sortida, però per què? Per un mal plantejament de la
política des del principi, començant per la qualitat. No hagués
estat millor replantejar tota la qüestió i treballar en qualitat,
amb producte d’aquí (...), com plantejàvem a la nostra moció.
Enlloc d’això se fa una campanya per promocionar un
producte, que com veim no té res d’aquí.

Clar, el més greu és que aquesta manca d’objectius i de
prioritats de la conselleria, que es dedica a fer estudis enlloc de
plantejar mesures estructurals o tenir objectius i prioritats,
aquesta manca d’objectius i prioritats deriva en allò que
nosaltres encara entenem més greu, en un mal ús dels recursos
públics perquè es destinen a fomentar un (...) per dedicar-los a
desqualificar els discrepants. Per exemple sabem per resposta
de la conselleria, d’altra banda no ens sorprèn a la vista del que
ha passat el matí aquí, el Sr. Segura aplaudint molt entusiasmat
perquè la revista que promou o que té rebrà la subvenció,
només de subvenció, perquè la publicitat és a part i no sabem
quan és, només de subvenció 34.000 euros, que són
pràcticament mig milió de pessetes al mes. Total per fer un
pamflet que es limita a desqualificar els discrepants de la
conselleria. Creim que això no té nom, que no hi hagi propostes
per al sector i que a la vegada es dilapidin els recursos públics
d’aquesta manera, senyores i senyors diputats no té nom.

En la mateixa línia de gastar els recursos públics per
desqualificar i per fer campanyes polítiques a favor de la gestió
de la conselleria i no a favor dels interessos dels pagesos, veim
com a resposta d’una pregunta d’aquest diputat, se’ns contesta
que un dels tres (...) que se varen fer a darreries d’any per
desqualificar els discrepants de la campanya de la sequera, no
per res, sinó per insuficient i perquè se feien propostes
alternatives per millorar-la. Un dels sopars va costar més de
7.000 euros, sabem que se’n varen fer tres. Aleshores uns
21.000 euros només de sopars convidant al sector per què? Per
desqualificar els discrepants. Creim que és una manera molt
poc seriosa de gastar els recursos públics. Això coincidia,
insistesc, amb la campanya que suporta la ramaderia per motiu
de la sequera. Clar, però és que amb aquests 21.000 euros
s’hauria pogut aportar més, a més d’allò que ja hi aportava la
conselleria, 210 tones més de pinsos subvencionats i 210 tones
més equivaldria a 60 o 70 granges o explotacions d’un centenar

de caps. Per tant, és una manera absolutament irresponsable i
impresentable de gastar els recursos públics. Tot això ho vàrem
posar de manifest en la interpelAlació, vàrem demanar
explicacions de per què se feien les coses d’aquesta manera, no
vàrem obtenir cap resposta. Per això en la moció que presentam
avui condemnam i lamentam que passin aquestes coses en la
gestió dels recursos públics per a l’agricultura.

I un darrer punt que va molt lligat amb el tema de l’estudi
que se va encarregar a l’ICAM, aquest institut vinculat a Asaja,
institut que com saben vostès està especialitzat del cultiu de
transgènics, creim que precisament tot el contrari d’allò que fa
falta a les nostres Illes, el que és necessari és treballar amb una
agricultura dirigida cap a la qualitat i als productes autòctons,
lluny del perill que representa introduir a les nostres Illes els
transgènics, sabem que hi ha un elevat greu perill de
contaminació. Creim que el que pertoca és declarar les Illes
Balears lliures de transgènics i que al marge de l’interès que hi
puguin tenir determinats industrials, quedi fora de poder-se
introduir a les nostres Illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tur. Per part del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, com havia dit el meu company
Miquel Rosselló a la interpelAlació d’abans, votarem a favor
també en aquest cas, bé perquè estam d’acord en el contingut
i com deia ell, també una mica solidaritat amb el company de
l’oposició. Però també dir que en aquestes alçades de partit la
Conselleria d’Agricultura, com abans la d’Indústria, ja ha donat
tot el que podia donar de si i realment no es pot esperar molta
cosa, no es pot esperar que hi hagi canvis i que es faci una
política més correcta des d’Agricultura. Agraïm que el Sr. Tur
hagi sortit a fer aquesta defensa, plantegi aquesta moció, amb
molta moral, com se sol dir “amb més moral que el alcoyano”,
tot i que només fa una sola proposta concreta, la dels
transgènics i els altres 4 punts són laments. Efectivament,
podem lamentar-nos, podem pensar que l’actuació del Govern
en conjunt i de la conselleria ha estat incorrecta, com deia
abans, no tenim esperances que canviï amb el poc que queda de
legislatura i que s’agafi un altre camí.

Alguns punts són molt atrevits, per exemple en el primer
punt lamenta que el President del Govern anteposi els
interessos de formar majories als interessos del sector primari
del conjunt del sector. Clar, pretendre que el President del
Govern no posi en primer lloc els interessos electorals i els
interessos de formar majories és demanar impossibles, perquè
si alguna obsessió té el Sr. Matas és aquesta. Però efectivament,
estam d’acord en què això és un fet lamentable. 

El segon punt, la manca d’iniciatives tot i que des de
l’oposició s’hagin fet propostes reiteradament, que fins i tot
algunes vegades s’han aprovat per unanimitat, però les
iniciatives no han sorgit i en tot cas esperem que aquests
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estudis que s’encarreguen de manera una mica sospitosa, no en
veiem més en el que queda de legislatura.

Els punts 3 i 4 parlen del clientalisme i la promoció de
determinades associacions agràries en detriment d’altres. I el
clientalisme és subvencionar i pagar serveis prestats a mitjans
o publicacions, o altres qüestions. També coincidim amb vostè
Sr. Tur que és lamentable, però crec que és propi d’aquest
Govern, ho ha practicat tota la legislatura i no canviarà en el
que queda. Ja ens agradaria, però no pensam que hi hagi
oportunitat de canviar.

Per tant coincidim, vostè fa 4 elements, 4 qüestions que
constatam, que creim que són així efectivament i que són
lamentables. I una sola proposta, aquesta proposta de declarar
territori lliure de transgènics pels problemes que generen, pel
desconeixement que encara se té sobre aquest tipus de
productes i pel model d’agricultura, com diu la moció, que
s’hauria de promocionar des de les Illes Balears i és una
proposta assenyada, raonable i que valdria la pena que es
dugués a terme per part del Govern. Tampoc tenim moltes
esperances que això sigui així, però és una proposta concreta
que crec que mereixeria la consideració, fins i tot del Grup
Parlamentari que dóna suport al Govern, ja pensam que no
donaran suport a aquesta moció, però valdria la pena que ho
considerés.

Per la nostra part res més, s’ha de seguir insistint en el que
queda de legislatura de cara a fer propostes i a demanar canvis
al Govern en tot allò que no hagi fet correctament, però les
esperances que canviï d’aquí a finals de legislatura són molt
poques per part del nostre grup. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El primer és saludar aquesta
iniciativa i donar-li suport per part del nostre grup, no
m’estranyaria després d’haver sentit que la indústria a les Illes
Balears va bé, com saben tots els ciutadans del nostre país, ara
també se’ns digui que l’agricultura va bé, ja serien dos tòpics
que qualsevol persona que te trobis arreu del país li demanes i
se n’ha temut, supòs o no ho sé. En tot cas veurem si el motiu
d’aquest estudis, és un dels motius de la seva moció, si se’ns
donarà els mateixos arguments que a l’anterior moció. Li han
apuntat que s’havien de fer uns estudis en tot el sector, per tant,
que havia de durar mesos perquè tothom hi havia de participar.
S’havia d’escoltar a tothom, no pretendrien fer un anàlisi d’un
sector sense escoltar els implicats i jo què sé, per exemple en
Miró Sevilla i donar-ho a una entitat afí, propera, o que pugui
d’alguna manera formar part de l’entorn perquè ho estudiï, no,
no se’ls ocorrerà això, això se li ha ocorregut al Partit Popular
i ho ha fet en Agricultura, una cosa tan dolenta per fer-ho en
Comerç i Indústria.

Jo crec que aquest tema de donar suport als entorns, també
ha tornat sortir aquesta revista per insultar el contraris, d’alguna
manera és un dels entreteniments de la Conselleria
d’Agricultura, se deu entretenir en aquestes coses, mentre la
situació del sector primari evoluciona com evoluciona, la
veritat és que és una molt mala política intentar salvar l’entorn
o intentar aprofitar els doblers públics per tenir contents els
propis, quan sobretot sectors estan passant-ho malament, o
tenen un moment en què necessiten el suport públic, jo agrairia
que amb el màxim consens possible i des de la màxima
sensibilitat, en comptes de jugar-hi a frivolitzar.

L’altre tema que se’ns planteja, més enllà de tots aquests
qüestionaments damunt l’estudi de 800.000 euros, és la qüestió
dels transgènics. Crec que també sobre aquest tema ja hi ha
hagut prou debats en aquesta cambra, fins i tot s’ha arribat a
negar per part del Partit Popular que existeixin conreus amb
transgènics. Record una reunió de la Comissió d’Hisenda quan
tot el sector continua insistint que sí que hi ha com a mínim una
vintena d’hectàrees en el Pla de Sant Jordi amb productes
transgènics, així figura si entren al Google o qualsevol altre
pàgina que tracti els transgènics a nivell europeu, sortiran les
Illes Balears, allà on hi ha correus transgènics. Per tant, sorprèn
que l’únic que no ho sàpiga, o que com a mínim ho negui sense
aportar cap mena d’element que contradigui tota aquesta
informació que surt per tot, és aquest conreu de blat de les indis
en el Pla de Sant Jordi, com a mínim. Per tant, creim que sí que
aquest debat ja és aquí i pensam que s’hi hauria de sortir a camí
perquè va convertint tot el sòl rústic amb una enorme sòl
industrial de productes per consumir per menjar, en comptes
d’allò que per a nosaltres és el sòl rústic, l’agricultura i la
ramaderia com una cosa realment distinta.

Ens hem permès per dur una concreta o de promoció,
podríem parlar de 40 iniciatives perquè cada un dels sectors té
una problemàtica específica, però per dur-na una en positiu
hem de triar la del porc mallorquí selecte. Crec que ha tornat
sortir ara a unes informacions allà on se fa un anàlisi del
moment que viu el sector porcí, com és que no tot va en flors
i violes i jo crec que fins i tot la qualitat d’un producte que
dóna anomenada a la nostra ramaderia com és la pròpia
sobrassada és realment, ja no pel producte, sinó pel nivell de
qualitat i per l’exigència que nosaltres hem de tenir respecte
dels productes que donen nom al país, s’ha de vetllar molt i hi
ha determinats productes que són al mercat sota aquest nom i
realment no poden posar-se amb allò que és un producte casolà,
amb allò que nosaltres que som aquí des de fa anys sabem que
és una sobrassada mallorquina.

Per tant, ens hem permès presentar una esmena que hem
proposat al ponent i proposam afegir un nou punt, una esmena
in voce Sr. President, ara li ho traslladaré. S’apunta que el
Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d’Agricultura
a promoure la denominació PMS (Porc Mallorquí Selecte),
fomentant per exemple la seva inclusió en l’elaboració de
sobrassades, així com estudiar una denominació d’origen de
sobrassada que garanteixi la presència de components carnis
illencs. És un punt, n’haguéssim pogut triar molts d’altres
perquè cada un dels elements de producció té punts febles en
aquest moment en el sector primari illenc, però perquè no
quedés tan sols, com bé planteja el PSOE, amb aquest debat
polític sobre l’elecció de la consellera d’aquest estudi
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encomanat a Sevilla, a aquestes alçades de legislatura i sobre
un element dels transgènics que ja havia estat tractat també en
aquesta cambra i rebutjat pel Partit Popular en cada ocasió, tot
i que li ho demanen des del Consell de Mallorca o des del
Consell de Menorca, a no ser que aquestes instàncies insulars
els hagin fet canviar, no pareix que hi hagi d’haver cap novetat
i voldríem aportar, com a mínim, aquesta empenta al sector
porcí, creim que les dades demostren que no se n’ha pogut
aprofitar d’aquesta macro-subvenció als industrials que es va
donar per publicitar la sobrassada com a producte, però que no
ha repercutit en la matèria primera illenca, realment du camí de
perdre-se pel camí, o per les bardisses en comptes de fer, com
s’apuntava per part del ponent, una tasca estructural que no
quedi en pura conjuntura.

Per tant, si és acceptada com a esmena in voce per la resta
de portaveus, demanaríem la votació d’aquest punt. En tot cas
quedarà com a gest per part del nostre grup.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Miquel Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Moltes gràcies Sr. President, senyores i senyors diputats.
Bé, aquesta moció té quatre laments i una proposta, el Mur de
les Lamentacions és un lloc per a l’oració i per intentar dir
veritats i ser rigorosos i aquí, com vostès en el seu primer punt
plantegen, “el President anteposa els interessos...”. Mirin, això
quan un parteix d’inferències d’aquest tipus i parteix d’unes
hipòtesis falses, normalment les teories són aberrants i
belAligerants. Sincerament, que vostès creguin que aquesta
senyora és consellera perquè el President com que havia estat...,
sincerament...

Quant el segon punt, que lamenten la desencertada política
d’estudis. Bé, els estudis se poden fer de dues maneres i vostès
ho saben perquè..., Sr. Tur, vostè sap que jo li tenc un respecte
especial i per tant, no dubt de la seva capacitat i de la seva
noblesa, però si vostè me compara l’estudi de la legislatura
passada de 4 fulls que varen costar 3 milions de pessetes al
Raiguer per agafar 4 fotocòpies d’un treball que s’havia fet a la
delegació comarcal, naturalment això és caríssim per no dir res.
Però que 10 càtedres diferents, absolutament acreditades facin
un estudi amb aquesta quantia, sincerament no demostra més
que són dos estils diferents de fer... i no perquè sigui car vol dir
que... Simplement, la investigació i la feina ben feta té un preu
i si el fan universitats distintes entrellaçades entre elles el
resultat encara és més car.

En el seu quart punt parla vostè de “corifeus”. Miri
sincerament, la Conselleria d’Agricultura des de fa bastant de
temps publica les mateixes línies d’ajudes que normalment
s’han vengut publicant durant els darrers anys, amb allò
relacionat precisament amb els modes de comunicació vostès
són uns defensors de la llibertat d’expressió i per tant, amb tots
els meus respectes nosaltres pagam publicitat a revistes d’Unió
de Pagesos que ens insulten. És a dir, nosaltres som el

paradigma de la llibertat d’expressió i vostès quan no els diuen
allò que a vostès els agrada els titllen de galifardeus, de
corifeus, etcètera.

En el tercer punt quan parlen de desmentir la sospita
generalitzada dels estudis d’Asaja, home jo aniria alerta a dir
que una de les associacions més fortes d’Espanya, maldament
vostès no la valorin suficientment, no crec sincerament que se
pugui..., nosaltres no hem de desmentir una mentida, això seria
ridícul. Aquí hi ha un concurs públic, com he dit abans, en
aquest cas s’ha fet un concurs públic, s’han presentat 5
empreses, s’han presentat dues ofertes i al final s’ha donat a la
que tenia millor puntuació. Que això no coincideix amb els
seus plans, ens sap greu, però això és transparència i no altres
coses que vostès dominen perfectament.

I en el darrer punt, permeti’m Sr. Tur que li digui i que li
faci una reflexió. De vegades els guionistes que ens preparen
els temes poden caure dins una certa religió, per no dir
ignorància. És a dir, hi ha tal quantitat de treballs i estudis de
persones absolutament capacitades que parlen de transgènics
que fa que..., me permeti que li faci aquesta reflexió perquè és
molt important que el partit majoritari de l’oposició, que a més
governa a l’Estat espanyol, no digui segons quines coses. La
seva pròpia ministra parla dels transgènics d’una manera
totalment distinta de la que parlen vostès aquí. El que passa és
que aquí vostès no fan el bloc, però posen el ciment i clar el
resultat final és estrident. Ha passat en altres coses i està
passant amb l’energia nuclear. Hi va haver 4 progres que se
varen oposar a l’energia nuclear i ara resultarà que hi haurem
de tornar perquè és molt més neta que tots els derivats del
petroli que hem menjat durant dècades. 

Però referint-me als transgènics li vull dir, vostè sap que un
transgènic és un aliment que el disseny el feim utilitzant
enginyeria genètica. Això no és negatiu (...) i darrera de vostè
hi ha un ilAlustre químic que me pot desmentir si dic qualque
(...). De fet durant segles s’ha utilitzat la genètica, sense saber-
ho, per a la millora dels aliments. Per exemple els agricultors
han seleccionat mutants espontanis en el cas de les cols, o han
utilitzat encreuaments sexuals en el cas del blat per fer farina de
forn. I en aquestes dues tècniques, de mutació i encreuament,
s’han modificat genomes a l’atzar. I per enginyeria genètica se
selecciona un gen i es diu que es modifica, s’introdueix un nou
genoma d’una forma dirigida. Això no és del tot negatiu ni és
del tot perillós. Les cols que deia feia un moment no existien fa
5.000 anys i les tomàtigues fa 250 anys varen començar a
aparèixer i ara pensam que mitjançant la dieta mediterrània que
això és una cosa ancestral que l’hem de cuidar. Pareix que no
acabam de tenir el concepte clar. 

En essència, els elements transgènics són anti-naturals? Ho
és també per tant, un trasplantat de ronyó? O ho és un de fetge
o de cor? O un nadó que ha nascut per fertilització in vitro? És
a dir, tots els productes són els productes són el resultat de
tecnologia biològica i per tant, són dolentes. Aquesta reflexió
me pareix que és importantíssim que la facem Sr. Tur, perquè
si no caurem en la paradoxa de creure-nos i fer creure als altres
que tot el que no és natural és dolent i això és perillós perquè
aliments considerats molts naturals que són altament perillosos,
per exemple les pells de les patates, les microtoxines dels fruits
secs, bolets naturals que maten a la primera. Vostè sap
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perfectament que el discurs fàcil de dir que tot allò que és
transgènic és dolent és fer un flac servei al sistema agrícola
d’aquest país, de l’Estat espanyol i polítics amb autoritat com
vosaltres no podeu dir això perquè no és així. És cert que hi pot
haver, com en tot, quan Einstein va fer feina amb l’energia
nuclear, exceptuant malalts diaris que els donen cobalt al seu
càncer, hi ha un imbècil que es dedica a fer una bomba atòmica.
Bé, dins allò transgènic també hi pot haver persones que facin
mutacions nocives perquè a priori el que perseguien era el mal,
però els transgènics no són en absolut el que vostès han dit aquí
i, per tant, això em fa pensar que... Perdoni, però no ho dic jo;
la Comissió Europea està cansada de fer documents que diuen
clarament que no és vera tot el que es diu respecte dels
transgènics.

El senyor..., bé, el senyor, no diré el nom perquè surt
sempre, pobre home, però el president del comitè científic
d’AESA, i vostè sap que AESA és l’Agència Espanyola de
Seguretat Alimentària, diu textualment: “Nadie neutral con un
mínimo de criterio discute hoy en día que la biotecnologia és
una eina amb un extraordinari potencial per millorar
l’agricultura, l’alimentació i el medi ambient”. Vet aquí la
diferència entre un model, que vostès deis que sou progressistes
i que en aquest cas és una orgia “retro”, que proposa anar en
contra de tot el que diuen els investigadors més seriosos
d’aquest país simplement perquè les campanes verdes diuen
que allò transgènic és negatiu, i nosaltres, que som el
paradigma feixista de l’extrema dreta “retro”, predicam allò
avançat que diuen els investigadors. Perdonin, però la
semàntica en aquest cas ha fallat.

Moltes gràcies, i els ho dic amb sinceritat: reflexionin sobre
aquest tema perquè en aquest cas la seva ministra, i nosaltres
coincidim, i vostès s’han alineat amb els blocs verds i això no
els ha donat bons resultats anteriorment i els en continuarà
donant de negatius si no canvien. Gràcies.

(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Munar. Sr. Vicent Tur, quan vostè vulgui.

EL SR. TUR I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair el
suport dels grups que així ho han anunciat a la moció. Per
suposat, no pot ser d’una altra manera, acceptam l’esmena in
voce que presenta el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista; és una proposta en positiu molt en la línia del que
ja van presentar el mes de juliol, el dia 18, amb al interpelAlació
i després amb la moció subsegüent i que no va tenir molt d’èxit,
com em tem que tampoc no en tendran ara ni la nostra moció
ni la seva esmena in voce, que en qualsevol cas és en positiu i
aporta una solució constructiva a un problema molt seriós que
hi ha ara plantejat, i que el problema és que des del grup de la
majoria i des del Govern i des de la conselleria es neguen a
entendre; es dediquen a fer estudis, a passar el temps, a desviar
recursos, que és el més greu, i mentrestant els problemes
queden sense resoldre. La seva proposat és constructiva i va en
aquest sentit, per tant per la nostra part l’acceptam i que se
sotmeti a votació.

Home, enseguida quan parlam del fet que la Sra. Consellera
va ser consellera per circumstàncies..., i, el més greu, qui ho
pateix és el sector, no ho diu aquest portaveu, ho diu el sector,
basta parlar amb qualsevol agricultor de qualsevol de les Illes
que diu el mateix, enseguida ja diuen “vostès veuen bubotes”.
Home, el que està clar és que el Sr. Matas la va llevar d’enmig
a Calvià per deixar el camí expedit al Sr. Hidalgo; això és un
fet constatat. I una vegada llevada d’enmig va acabar a la
conselleria. Això són fets constatats. Per què es va fer tot això?
No ho sé, vostès ho sabran millor que jo. Nosaltres, tant aquest
portaveu com altres portaveu de l’oposició, hem demanat
explicacions i no s’han donat.

A veure, allò de l’estudi, que parla de la passada legislatura,
de 3 milions de pessetes, jo crec que va confós; va ser un
conseller del seu govern que quan no era conseller va fer un
estudi que es va limitar a ser una fotocòpia d’un butlletí oficial
i que va cobrar 3 milions de pessetes. A l’anterior legislatura el
que sí es va fer és el primer congrés rural on, juntament amb el
sector, amb tot el sector, es van treure conclusions que estan
publicades i editades, i que sens dubte és el millor estudi que es
pugui fer sobre l’agricultura avui, de present i de futur. Això és
el que es va fer. Un estudi que costàs..., no sé què ha dit vostè,
ja li dic, crec que es confon de conseller.

Clar, l’estudi dels 600.000 euros, que diu que ha estat
transparent. És que allò que no ha estat és transparent; a part
que és innecessari i s’han generat tots els dubtes d’on van
aquests recursos, que em vaig cansar de demanar-ho i no se
m’ha explicat i continuam tenint els dubtes, el que no ha estat
és transparent, entre altres coses perquè s’adjudica..., s’ha
d’anar a Sevilla a adjudicar-lo, però és s’adjudica a un institut
vinculat a ASAJA i per tant hi ha tots els dubtes, tothom té la
sospita que aquí hi ha hagut desviament de recursos públics cap
ASAJA. Això ja és greu de per si, però ho és molt més quan
veim que en subvencions a organitzacions professionals
agràries l’any 2006, a ASAJA se li van donar més de 86.000
euros; a Unió de Pagesos 39.000 euros. Ajuts a mitjans de
comunicació, a ASAJA 49.500 euros, quasi 50.000 euros; a
Unió de Pagesos zero euros. En publicitat no ho sabem perquè
això va a part; ens temem que en la mateixa proporció. Per tant
jo crec que això no resisteix cap anàlisi seriosa. A vostè li ha
tocat avui sortir aquí a defensar això; ha fet el que ha pogut, jo
li ho reconec, però els fets no resisteixen cap anàlisi seriosa.

I sobre els transgènics a mi no m’ha escoltat desqualificar
sistemàticament i globalment els transgènics, entre altres coses
perquè no tenc una opinió fonamentada, i deix que els experts
opinin. El que sí he dit, i ho dic a la moció i ho repetiré allà on
faci falta, perquè n’estic absolutament convençut, és que és un
error que a les nostres illes s’introdueixin els transgènics,
sobretot per l’elevat perill de contaminació que representaria
per als altres productes quan a les nostres illes hem de treballar
en qualitat, i la introducció dels transgènics és incompatible
amb l’agricultura, amb el model de qualitat que es necessita fer
en aquestes illes. I això ho pot traslladar a la sobrassada i a
tantes altres coses que s’haurien de rectificar perquè es treballi
en qualitat i preu i no per interessos que no corresponen als
interessos de l’agricultura i, per tant, per defensar els productes
locals.
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Per tant no m’ha sentit a mi ni em sentirà una
desqualificació als transgènics com a tals, que puc estar d’acord
amb els que hi estan en contra però jo no ho he dit, però sí que
crec que és incompatible amb el model que ens interessa en
aquestes illes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tur. 

Senyores..., esperarem un segon que el Sr. Tur arribi al seu
escó... Senyores i senyors diputats, passam a votació.

20 vots a favor, 27 en contra, per la qual cosa queda
rebutjada aquesta moció.

V) Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats,
sobre règim d'incompatibilitats dels Honorables Senyors
Antoni Alemany i Cladera i Antoni Alorda i Vilarrubias.

I ara, abans de finalitzar, sotmetrem a la consideració de la
Cambra l’informe que la Comissió de l’Estatut dels Diputats
eleva al Ple en compliment de l’establert a l’article 21 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, sobre
incompatibilitats dels honorables diputats senyors Antoni
Alorda i Vilarrubias i Antoni Alemany i Cladera.

Aquesta presidència entén que queda aprovat per
assentiment? Queda aprovat per assentiment.

Idò, senyores i senyors, s’aixeca la sessió.

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm.
123/Fascicle 4

- Pàg. 6393:

Allà on diu: EL SR. TUR I MARÍ:

Hi ha de dir: EL SR. TUR I TORRES.



6528 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 124 / 6 de febrer del 2007 

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


