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EL SR. PRESIDENT:

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

I.1) Pregunta RGE núm. 688/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Miquel Fernando Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a depuració d'aigües
residuals a l'illa de Formentera.

Primera pregunta, RGE núm.688/07, relativa a depuració
d’aigües residuals a l’illa de Formentera, que formula el diputat
Sr. Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Diputat.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, president. És una pregunta pel conseller de
Medi Ambient, referent a les actuacions i les accions que ha fet
la seva conselleria a l’illa de Formentera quant a depuració i
aigües residuals, concretament referent al colAlector principal,
a la depuració, a l’ampliació de la depuradora, a la depuració
terciària de la depuradora principal de Sant Francesc i, sobretot
també, de la (...) de l'emissari. Amb quina situació creu que es
troba Formentera quant a totes aquestes accions que he
comentat? 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.
Diputat, durant aquesta legislatura vostè sap que la màxima del
Govern ha estat que ni una gota d’aigua torni a la mar que no
hagi passat per un tractament terciari i, dins aquesta mateixa
filosofia, hem intentat que també la pitiüsa menor tengués tots
els equipaments perquè això fos així.

Per això hem posat en marxa una sèrie de projectes, vuit en
total. El primer de tots i més gros ha estat la nova depuradora,
la gran remodelació integral, amb una cost de més de 3.767.000
euros, que té capacitat per a 14.000 habitants en temporada alta
i per a 5.600 en temporada baixa.

L’altra qüestió important i històrica és que la Mola no tenia
ni aigües brutes ni aigües netes i en això la inversió és de
5.136.000 euros, si no hi ha res de nou aquest estiu, les aigües
brutes i les aigües netes hauran arribat a la Mola, una altra cosa
és que l’ajuntament hagi fet els deures i tengui les xarxes de
clavegueram i d’aigua potable feta. 

Per una altra part, vostè sap que s’ha canviat, s’ha substituït
el primer tram d’impulsió del bombeig d’Es Pujols, la
substitució dels darrers trams d'impulsió a l’arribada a la
depuradora, la substitució de diversos trams de l’emissari
terrestre Sa Savina, el colAlector que ha d’anar a Ca Marí, que
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és l’únic que està pendent de començar, tan per a aigües brutes
com per a aigües netes i el tractament de fangs més el bombeig
de la zona d’aquella discoteca Magoo, que ha quedat arreglat
per sempre.

En total una inversió de més de 12 milions d’euros, la qual
cosa vol dir que es pot imaginar com estava la situació abans.
Crec que en aquest cas Formentera, en tot cas serà envejada
pels altres, perquè ara el cent per cent del que tractarà ho tendrà
terciàriament, es podrà reutilitzar, que també hi ha altres
convenis amb la Conselleria d’Agricultura, com vostè sap, que
aquesta aigua es podrà reutilitzar o si torna a la mar no farà mal
a les praderies  de posidònia que tenim a la zona.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, vull agrair la seva explicació i, simplement, des de la
seva posició, pregaria que instàs el Ministeri de Medi Ambient
a veure si, per fi, comença la xarxa de canonades perquè
puguem aprofitar l’aigua terciària que, a dia d’avui, ja és apta
per regar a Formentera. 

Gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 691/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a dades de matrícula d'alumnes als cicles
formatius durant la present legislatura.

EL SR. PRESIDENT:

Segona pregunta, RGE núm. 691/07, relativa a dades de
matrícula d’alumnes als cicles formatius durant la present
legislatura, que formula la diputada Sra. Maria Anna López i
Oleo, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, la previsió d’una oferta educativa que respongui a
les necessitats de la població en edat escolar és un dels
compromisos de la Conselleria d’Educació i Cultura i
constitueix una condició bàsica per tal de fer possible una
educació de qualitat a les Illes Balears. L’adequació de l’oferta
a la demanda suposa la rendibilitat dels recursos disponibles i
és un instrument idoni per fer de l’educació un servei públic,
digne i de qualitat, dins aquest context interessa saber quina
valoració fa el conseller d’Educació i Cultura de les dades de
la matrícula d’alumnes als cicles formatius durant aquesta
legislatura. 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.
Diputada, és molt interessant que puguem avui subratllar el
gran esforç que s’ha fet en qüestió de formació professional
perquè dissortadament aquesta és una matèria que encara que
sigui important, on s’han donat grans passes, no ha tengut la
sort de tenir el reconeixement social o el reconeixement
mediàtic i em pareix important poder avui explicar d’una forma
clara i concisa algunes qüestions fonamentals sobre aquest
tema.

Jo crec que la valoració que hem de fer és bona perquè la
matrícula dels cicles formatius de grau mitjà s’ha incrementat
el 51% en quatre anys, ha passat de 3.202 alumnes a 4.854
durant aquest període, i en els cicles formatius de grau superior
s’ha incrementat el 22% en quatre anys, ha passat de 1.921 a
2.354 alumnes. Per tant, en global els estudis de formació
professional han obtingut un creixement del 40,70% en quatre
anys. Això dóna una idea de la importància que tenen, cada
vegada més, els cicles formatius i la importància que tenen per
al món del negoci, per al món de l’activitat empresarial, per al
món de la consecució d’un lloc de feina aquests cicles
formatius i el seu increment en nombre d’alumnes.

Per illes, el creixement ha estat: a Mallorca el 39,17, a
Menorca el 56,88 i a Eivissa Formentera el 39,11 i és degut,
insistesc, a l’increment de l’oferta de les noves implantacions
d’aquesta legislatura que ha estat de 48 nous cicles, per tant, un
esforç per part de l’administració d’arribar cada vegada més a
aconseguir que els cicles formatius donin aquesta capacitat
laboral, aquesta preparació per als nostres alumnes que
prefereixen adreçar-se a un cicle mitjà o a un cicle de grau
superior.

Situaré un poquet les especialitzacions per allò que pugui
tenir d’interessant. Els cicles que han crescut són els cicles
d’informàtica, amb 11 nous estudis; els cicles relacionats amb
l’àmbit sociosanitari, 7 nous estudis; els cicles de sanitat, 5
nous estudis; els cicles de prevenció de riscos laborals, 4 nous
estudis i els cicles d’activitats fisicoterapèutiques, 4 nous
estudis. Aquesta ha estat la millora de l’oferta que estic segur
que ha contribuït a una millor formació i capacitació dels
alumnes de les Illes Balears perquè crec que queda
absolutament demostrat que s’ha produït un gran creixement.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 694/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a quiròfans de Can Misses.

Tercera pregunta, RGE núm. 694/07, relativa a quiròfans de
Can Misses, que formula la diputada Sra. Patricia Abascal i
Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula...

Sí? Sra. Estaràs?
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LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Sí, demanaria al President, d’acord amb el Reglament,
l’ajornament d’aquest pregunta número 3 ja que la consellera
de Salut per motius de feina es troba fora de l’illa de Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte, idò queda ajornada.

I.4) Pregunta RGE núm. 687/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a denúncies per
prevaricació a Andratx.

Passam a la quarta pregunta RGE núm. 687/07, relativa a
denúncies per prevaricació a Andratx, que formula la diputada
Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. La setmana passada a una
pregunta que s’havia fet al conseller de Medi Ambient, ens va
explicar tot cofoi que segurament ell era el primer conseller que
havia enviat a Fiscalia una possible denúncia per prevaricació
al municipi d’Andratx; segons ell deia, l’havia enviada al
novembre del 2005, però aquesta denúncia pel que es veu havia
fet una tramitació per dins la conselleria bastants de mesos
abans.

Per tant, la pregunta que nosaltres feim va dirigida,
adreçada, al Sr. Rodríguez a veure si ell estava informat
d’aquesta denúncia de la Conselleria de Medi Ambient per
possible prevaricació davant Fiscalia al municipi d’Andratx. I
abans que em respongui vull situar-nos una miqueta i dir-li que
recordi que avui no som dilluns, que som dimarts. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Interior.

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

Gràcies, Sr. President. No, Sra. Diputada, no tenia notícia
ni de la prevaricació ni de la no prevaricació, jo de les accions
que fa la Conselleria de Medi Ambient o cap altra conselleria
no sol tenir-ne notícia.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Ens sorprèn, Sr. Rodríguez,
perquè vostè que es vanaglòria sempre de ser una persona
informada i que ho domina tot i que aquest govern és solidari
i que tots saben el que fan, no com altres que com eren de
diferents colors cadascú feia el que podia, ens estranya
moltíssim que una possible denúncia per prevaricació que
s’havia mogut per dins la conselleria bastants de mesos, que el
secretari general tècnic va demanar a la persona que havia fet
l’informe si el ratificava, i quan Fiscalia finalment diu “què
teniu per aquí?”, el conseller li envia, vós no en sabéssiu res.
Ara que també podria ser que sabéssiu tanta cosa com a aquella
reunió que anàreu al Consolat de la Mar amb el Sr. Hidalgo,
que al final a nosaltres no ens ho heu contat, però suposam que
qualque cosa hi ha i pensam que comença a ser hora que vós,
com a conseller d’Interior, com a alt càrrec d’aquest govern,
comenceu a donar explicacions mínimament coherents i
creïbles pel vostre bé, però sobretot pel bé de la democràcia en
aquestes illes. Les mentides no són una bona companyia per a
un govern, i vós, vós, sou una persona molt, molt informada i
estaria bé que per una vegada informàssiu també aquesta
cambra. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Interior.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, miri, jo li agraesc la
valoració que té de la meva persona, d’una persona molt capaç,
molt informada, que té molta informació, però m’ha de creure
si li dic que jo no sabia res d’això. Entre altres coses perquè
qualsevol expedient de qualsevol conselleria té unes garanties
que dóna la Llei de protecció de dades i que la revelació
d’aquestes dades seria la comissió d’una falta, no? No sabia res
d’això. 

Efectivament, aquest govern és un govern solidari, un
govern d’un mateix color en l’acció de govern, no en la
transmissió d’informació d’una conselleria a una altra, això no
ho feim nosaltres, això ho fan al pati d’un colAlegi o qualque
cosa per l’estil, però els consellers tenen un treball que és molt
més seriós que tot això. Per tant, no li puc transmetre res
perquè no sé res. Cregui’m, Sra. Diputada, jo crec en la bona
fe que té vostè en aquesta pregunta, jo admet la bona fe que té,
perquè vostè no té mala fe. En honor a aquesta bona fe he de
dir que cregui’m quan li dic que no sabia res d’aquestes
denúncies, ni de les d’una possible prevaricació ni quan fa
altres denúncies que per la premsa -igual que vostè ho sap- he
vist que n’hi ha bastants, de denúncies, no una sinó bastants.

Gràcies, Sr. President.

I.5) Pregunta RGE núm. 695/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a actuacions en relació amb agents de Medi
Ambient (I).

EL SR. PRESIDENT:
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Cinquena pregunta, RGE núm. 695/07, relativa a actuacions
en relació amb agents de Medi Ambient, que formula el diputat
Sr. Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Diputat.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Ens agradaria conèixer si va ser la
detenció del Sr. Hidalgo el que va impulsar el conseller de
Medi Ambient a mobilitzar aquella denúncia de Monport que
va tenir aturada durant onze mesos.

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, la
pregunta inclou tres expressions que alteren i tergiversen el
sentit de la pregunta, Sr. Boned, ja que a partir d’una mentida
prèvia no es pot pretendre arribar a la veritat. Les tres
expressions són les següents: impulsar, mobilitzar i va tenir
aturada.

Impulsar. La detenció del Sr. Hidalgo no va poder impulsar
l’actuació del conseller de Medi Ambient ni en el cas de la
denúncia de Monport ni en cap altra, ja que la tramitació de les
denúncies formulades pels agents de Medi Ambient segueixen
un procediment degudament reglat i no subjecte, per tant, a
interferències de caire polític per part del titular de la
conselleria.

Segon, mobilitzar. Com a derivació lògica del punt anterior
no es va poder mobilitzar cap denúncia per part del conseller
de Medi Ambient com afirma la pregunta, ja que el protocol
d’actuació de la Conselleria de Medi Ambient contempla un
mecanisme d’actuació en aquests casos que funciona de manera
autònoma i dins l’àmbit exclusiu de la competència dels
funcionaris encarregats, sense que hi hagi cap marge per a la
intervenció directa  o indirecta dels responsables polítics de la
conselleria.

Tercer, va tenir aturada. Aquesta expressió és la més
desafortunada de les tres ja que implica una doble acusació. Per
una part, atribueix al conseller una conducta, com ja he explicat
en els dos punts anteriors i, per una altra, demostra un vertader
menyspreu cap a la independència i autonomia dels funcionaris
que exerceixen la seva tasca professional a la Conselleria de
Medi Ambient des del moment que els acusa d’haver-se plegat
a unes suposades exigències irregulars per part del conseller en
virtut de les quals els funcionaris responsables de dur a terme
endavant els tràmits relacionats amb l’esmentada denúncia
haurien colAlaborat per fer possible l’execució d’un fet contrari
a dret. Una acusació molt forta, arbitrària, absolutament injusta
per als funcionaris que cada dia desenvolupen la seva tasca
professional amb transparència i rigor. 

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, ha llegit molt bé,
supòs que deixa el teatre per a la segona intervenció. 

Miri, vostè la setmana passada en relació amb el tema
d’Andratx i amb aquesta denúncia de Monport va dir que tot
eren focs artificials. Sap què són focs artificials? La seva
gestió, molts de colorins, molts de trons, molta remor i poca
efectivitat. Això sí que són focs artificials, Sr. Conseller.
També va dir que no hi havia -i és estrany perquè ara pareix
que deixa intuir tot el contrari- que no hi havia cap motiu
concret per justificar la paralització d’aquesta denúncia durant
onze mesos. Torna a mentir, Sr. Conseller, torna a mentir
perquè sí que hi ha un motiu, exactament el mateix que el va du
a vostè a modificar la normativa sobre la tramitació de les
denúncies dels agents de Medi Ambient que fins ara estaven
d’una manera diferent a la que vostè va deixar, i no és altre,
aquest motiu, que la necessitat del control polític de tot el que
passa al sòl d’aquestes illes. Aquest és el motiu real que el va
impulsar a aquesta modificació. A vostès els molesta una llei,
no passa res, es modifica, es canvia, l’adaptam i ja està.

Però, miri, sap què passa? Vostè amb la seva actitud, Sr.
Font, està fent bo aquella frase que va dir el fiscal fa uns mesos
i que deia que quant a la corrupció política a les Illes Balears
es feia necessària la participació de l’administració.
Efectivament, vostè a dia d’avui, ha demostrat que aqueixa
colAlaboració no tan sols és necessària sinó que és una realitat
com un cove.

Ningú, ningú en aquests moments, Sr. Conseller, ja no es
creu aquesta disfressa que vostè intenta posar-se cada dia de
més ecologista que ningú, més verd que ningú perquè ja és clar
quin és el seu paper i si a algú li queden dubtes sobre què fa
vostè a aquest govern, ara crec que ja s’ha aclarit. Vostè està
aquí per fer de guardià, de guardià dels interessos d’aquests
corruptes relacionats amb el Partit Popular. Aquesta és la seva
feina en aquest govern.

I, senyors, com a conclusió, què és el que passa? Primer,
modifica la normativa per obtenir el control polític; segon,
amaga una denúncia perquè no l’interessa i ara, segurament en
el segon torn, ens contarà pelAlícules per intentar fer-nos veure
allò que és impossible, que no creguem que la seva conselleria
i aquest govern són colAlaboradors necessaris d’algunes
operacions d’especulació territorial a les nostres illes.

(Aldarull a la sala)

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.
Boned, l’argument de fons que s’utilitza, que pretén vincular el
cas Andratx amb l’actuació de la Conselleria de Medi Ambient
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suposa una perversió que no suporta el mínim filtre argumental
com ja hem vist a la seva contestació, però, en realitat, el Sr.
Boned aplica el seu protocol d’actuació, es pensa el que diu
perquè en realitat sota l’òptica del PSIB-PSOE la manipulació
política seria la que ell utilitza a la seva pregunta. 

És a dir, el PSOE hagués aplicat aquest control i per això
pensa que tots fan el mateix. Tot i això, serà bo que el Grup
Parlamentari Socialista ens aclareixi què va fer el regidor del
PSOE d’Andratx amb les denúncies que se li remeteren durant
els quasi dos anys del seu mandat. Hem de recordar que era un
màxim responsable d’urbanisme municipal, crec que el Sr.
Boned hauria de fer un esforç per conèixer aquesta situació i,
si és el cas, les raons que motivaren la inacció del seu regidor
en aquella denúncia també de Monport en el mateix lloc que
aquesta que no va tardar onze mesos, vuit, què va fer aquest
regidor del PSOE d’Andratx amb aquella denúncia? 

Moltíssimes gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.6) Pregunta RGE núm. 686/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a assessorament a l'Ajuntament
d'Andratx.

Passam a la sisena pregunta, RGE núm. 686/07, relativa a
assessorament a l’Ajuntament d’Andratx, 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:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, en relació amb l’escàndol de
corrupció urbanística d’Andratx no s’ha provocat l’assumpció
de cap responsabilitat política tot i que s’hagi detingut un batlle
i un director general del Govern. La Sra. Consellera d’Obres
Públiques, que veig que no és present aquí, sempre s’ha negat
a revisar els informes fets pel seu director general imputat i va
posar la mà al foc per l’actuació d’aquesta persona mentre va
estar al front de la direcció general. Ara hem sabut, també, que
des del seu despatx oficial de la conselleria va continuar fent
informes per al Sr. Hidalgo. 

Ens preguntam si continua posant la Sra. Consellera o el
conjunt del Govern la mà al foc pel Sr. Massot i si no s’hauria
d’assumir alguna responsabilitat política en relació amb aquest
fet. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
efectivament vostè fa referència al Sr. Massot, que està en
aquests moments immers en un procés judicial com a
conseqüència d’unes determinades actuacions policials i de la
Fiscalia. Com a conseqüència precisament d’aquestes
actuacions i de la gravetat dels fets que varen donar lloc a
aquesta actuació també judicial, el Govern va destituir
immediatament aquest director general, el va destituir
immediatament, i nosaltres el que creim en aquests moments,
Sr. Ramon, és que hem de deixar que la justícia actuï, que la
justícia a través de tots els seus mitjans i amb la seva màxima
independència i amb tota la seva llibertat pugui esclarir aquests
fets i pugui donar llum a tots els ciutadans sobre el que pugui
haver passat.

Creim honestament i sincerament que no aportam res fent
judicis paralAlels sobre aquesta conducta. Insistesc, la
condemna més evident i la reacció més enèrgica ha estat en el
seu moment -com tots vostès coneixen-, la destitució immediata
davant la gravetat de les acusacions del Sr. Massot. A partir
d’aquí, insistim, creim que serveixen de poc aquests judicis
paralAlels, creim que hem de respectar el procediment que en
aquests moments està obert per poder conèixer amb tota
transparència, amb tota claredat, què és el que ha passat i creim
-insisteix i repetesc- que aporta molt poc el fet que en aquests
moments el Govern opini sobre aquestes qüestions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Realment és sorprenent que
al fet de destituir un senyor empresonat se li digui que és
assumir responsabilitats polítiques, és absolutament sorprenent.
Ara bé, no em sorprèn tant si és el Sr. Flaquer qui ho diu, a mi
m’hauria agradat que la consellera d’Obres Públiques, que ha
dit que el Sr. Massot ho va fer tot correctament a la seva
direcció general i que posava la mà al foc, hagués estat la que
em donàs la resposta, però no, és el Sr. Flaquer que ja té
experiència en no assumir responsabilitats, per exemple, pel cas
Rasputín, i per això parla el Sr. Flaquer.

(Remor de veus)

Bé, el Sr. Massot, segons tots els indicis, era el cervell de la
trama de corrupció d’Andratx i aquest va ser l’únic mèrit que
el va portar a ser designat director general d’Ordenació del
Territori. La Sra. Consellera el coneixia molt bé, precisament
perquè és d’Andratx i perquè sabia com actuava a l’ajuntament,
com actuava fins i tot a favor d’interessos molt pròxims a ella
i per aquest motiu el va nomenar director general. Si després
d’això i després que aquest senyor hagi estat empresonat i hagi
estat imputat com a cervell de la trama de corrupció tan
important d’Andratx, no s’assumeix la responsabilitat amb
alguna dimissió, jo em pregunto què fa falta perquè qualcú
dimiteixi. 

Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. És evident, Sr. Ramon, que
vostè i jo no parlam el mateix llenguatge. Jo al seu discurs no
hi entraré, jo no tenc aquest comportament barroer que vostè
pugui demostrar aquí traient coses que no tenen res a veure, res
a veure amb el que estam discutint.

(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

Sr. Ramon, els fets són els que són, són els que són i per
molt que insisteixin vostè i tots els que l’envolten, nosaltres no
caurem en el seu joc. El nostre joc és el que ens han dit els
ciutadans, que és governar i resoldre els problemes dels
ciutadans. El seu joc ja sabem quin és, embrutar-ho tot,
procurar que el debat sigui sempre aquest, i nosaltres en aquest
debat no hi caurem. Vostè em feia una pregunta que era quina
opinió tenim de tot això i és l’opinió que ha de tenir un
demòcrata, que ja veig que vostè no ho és, que és deixar que la
justícia actui i prengui les decisions que consideri més
oportunes, perquè aquest senyor està destituït des del primer
moment que vàrem tenir coneixement de la gravetat de les
acusacions que sobre ell pesen. I res més, Sr. Ramon, aquí hi ha
la diferència entre un demòcrata i un que no ho és.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 696/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a actuacions en relació amb agents de
Medi Ambient (II).

EL SR. PRESIDENT:

Setena pregunta, RGE núm. 696/07, relativa a actuacions en
relació amb agents de Medi Ambient, que formula el diputat Sr.
Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, le quería preguntar
qué interés le movió para tomar el control político de las actas
de inspección de los agentes de Medio Ambiente que había
sido anulado por el gobierno anterior.

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, el Sr.
Diéguez conoce las razones técnicas y jurídicas que
aconsejaron en su momento reconducir el procedimiento de
gestión y tramitación de las denuncias efectuadas por los
agentes de Medio Ambiente a cauces lógicos. Unas razones que
el Sr. Diéguez en su condición de jurista debería saber valorar
por su solidez argumental y su sentido común. Sin embargo, en
esta ocasión hasta el temerario Sr. Diéguez ha llevado su
sectarismo hasta límites insospechados. Hablar del control
político al referirse al proceso de tramitación de las citadas
denuncias, una expresión que además de pretenciosa destila un
grave menosprecio hacia el funcionamiento del estado de
derecho y dice muy poco de la valoración que el Sr. Diéguez
hace de los funcionarios adscritos a la Conselleria de Medio
Ambiente.

Por favor, preste atención, Sr. Diéguez, ni ha habido, ni
hay, ni habrá con este gobierno control político de la labor
funcionarial, ni referida a denuncias de los agentes de Medio
Ambiente ni a cualquier otro ámbito de la gestión pública.
Impulsamos, potenciamos y valoramos la tarea de nuestros
funcionarios y confiamos plenamente en su criterio a la hora de
fiscalizar, tramitar y eventualmente, sancionar conductas ilícitas
sin interferencias y desde el máximo respeto a su autonomía,
sin excepciones, Sr. Diéguez. 

Muchas gracias.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, eso será en Marte
porque aquí sucede de una forma muy distinta. Mire, a usted lo
que es seguro es que no le movió el interés público porqué
usted generó un sistema de controles exhaustivos para que los
políticos pudieran siempre decidir sobre las denuncias. El
sistema que usted heredó implicaba que una denuncia de un
agente de Medio Ambiente se iba sin ningún control político
directamente al Juzgado de Instrucción o Fiscalía, eso no lo
puede usted negar. 

En su primer trimestre de Gobierno cortocircuitó el sistema.
Su primera instrucción de 4 de septiembre de 2003 obligó a que
se filtraran las denuncias por un secretario general técnico,
luego un servicio jurídico, que a la vista de cómo hicieron el
informe del campo de polo de Campos no da mucha confianza,
y luego otra vez al secretario general técnico. Lo dice en su
instrucción el secretario general técnico que es un cargo
político, no es un funcionario, o en su caso el director general
que es un cargo político y no es un funcionario, son los que
formularán las denuncias al Juzgado o Fiscalía. Usted ya evita
que vaya a los agentes de Medio Ambiente, pero no estaba
contento con esto, un poco más le dio la vuelta el 21 de
noviembre de 2003. Cambia el sistema y substituye la primera
intervención del secretario general técnico, la sustituye y le leo
textualmente por la del “director general competente -y
atiendan bien- por razón de la materia”, que en el caso de
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infracciones contra la ordenación del territorio, las más
importantes, ¿quién era? El Sr. Massot.

Es decir, es decir, sí, señor. Lea sus propias instrucciones.
Sr. Font, es decir, que puso usted al Sr. Massot a controlar las
denuncias contra la ordenación del territorio. Por eso votó
usted en contra de que investigáramos los informes del Sr.
Massot. Brillante, Sr. Conseller, brillante. Una vez la denuncia
en manos del director general sólo si éste lo estima conveniente
puede solicitarse un informe jurídico y si se considera por estos
filtros que la conducta puede ser delictiva no pasa al Juzgado
sino que vuelve al secretario general técnico, otro cargo
político de la Conselleria de Medio Ambiente, para que éste, si
le parece, lo remita a Fiscalía.

Es decir, que con su sistema tienen que estar de acuerdo en
la denuncia a Fiscalía el director general competente por razón
de materia y el secretario general técnico de su conselleria, así
es como la derecha controla las infracciones contra el medio
ambiente, con criterios políticos. ¿A quién le puede extrañar
que las denuncias de Andratx estuvieran paralizadas? Sr. Font,
gracias a sus decisiones, en Andratx ha pasado lo que ha
pasado. Usted engrasó la maquinaria, sus intereses de partido
están por encima de la defensa del medio ambiente. 

Nada más, Sr. Presidente.

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,
gaudeixin i passin gust aquí, gaudeixin i passin gust. Sr.
Diéguez, ha mentido como un bellaco. Vostè ha mentido d’una
forma increïble i és l’única forma que tenen d’arribar a dia 27
amb qualque opció de poder governar.

Sr. Diéguez, si vostè diu que a Mart, era a Mart que han fet
això, vostès durant tres anys, onze mesos i vint dies varen fer
el mateix que hem fet nosaltres. Durant el pacte el secretari
general tècnic era qui decidia si anava al fiscal o no, i quatre
dies abans de les eleccions la Sra. Rosselló, sense registrar el
document, la qual cosa potser que l’hagi fet dia 26 després de
les eleccions, va fer un document dient que anàs directament al
fiscal. I els informes de la Conselleria de Medi Ambient, que
els fa un funcionari, va dir que estava mal feta la instrucció ja
a l’informe i es va tornar a posar com el pacte ho havia fet
durant quatre anys, igual, exactament igual.

Sr. Diéguez, són els mateixos funcionaris que fan la mateixa
feina, els mateixos. Què és que quan vostès durant quatre anys
..., només li queda fer aquest paperet per intentar resoldre el
paperot que ha fet vostè avui aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, Sr. President, per alAlusions deman la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Té un minut.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Tenint en compte que el Sr. Font m’ha esmentat a mi com
a Sra. Rosselló he de dir que el que ha dit no és cert i en aquest
sentit amb un minut no puc explicar la tasca que feia la
Conselleria de Medi Ambient, que no té res a veure amb el que
està fent en aquest moment el Govern del Partit Popular
respecte al medi ambient. 

Aquí es demostra qui defensa el medi ambient i qui no, i
amb el tema dels agents de Medi Ambient es veu que no se
n’ha adonat de res o no sap o no vol saber, perquè hi va haver
una modificació de llei, hi va haver tota una sèrie de feina feta
que clarament anava en la línia d’aturar infraccions que es
fessin al medi ambient, cosa que no ha fet aquest actual
conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. 

Em sap molt greu, Sr. Conseller, però no hi ha rèplica per
alAlusions. No hi ha rèplica per alAlusions.

(Remor de veus)

Sra. Rosselló..., vull dir, Sr. Font, amb el Reglament a la mà
no li puc donar la paraula; em sap molt de greu però,
alAlusions...  Jo no he de dir a cada conseller i a cada diputat
com ha de fer els seus discursos, però no es pot esmentar
aquells que no estan... No li don la paraula, Sr. Conseller.

(Més remor de veus)

Digui, Sr. Font.

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

No parlaré de la pregunta. Jo faig els meus discursos com
trob que he de fer els meus discursos, i no puc amagar la veritat
a la societat balear. Res més.

(S'escolta algú que diu “Molt bé!”. Aldarull a la sala i
alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 689/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a descontaminació de pous a Santa Gertrudis
(Eivissa).

EL SR. PRESIDENT: 
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Vuitena pregunta, RGE núm. 689/07, relativa a
descontaminació de pous a Santa Gertrudis d’Eivissa, que
formula el diputat Sr. Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no li puc llegir la
pregunta perquè he oblidat les ulleres a Eivissa, però el que no
he oblidat jo ni el poble d’Eivissa i Formentera és el desastre
ecològic que vostè es va trobar a una gasolinera de Santa
Gertrudis, i ens consta...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, un poc de silenci.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

...tot l’esforç que al llarg d’aquest temps vostè ha hagut de
fer per una de les actuacions, de les millors actuacions que
s’han fet pel medi ambient a les nostres illes, però ens agradaria
que ens fes el balanç, vostè que el coneix, d’aquestes
actuacions que s’han fet. 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, president, senyores i senyors diputats. No sé si el
que li diré serà una operació de maquillatge, un verd o el que
sigui, però la veritat són els resultats.

Miri, la passada legislatura, de gent de Medi Ambient, el
mes de setembre, que haguessin pogut conèixer ja perquè hi ha
denúncia i en el mes d’octubre dins Sanitat, que ja hi ha
denúncies a Santa Gertrudis, haver actuat. Els polítics també,
i haguessin pogut exercir la feina. Idò miri, fins dia 14 de juliol
del 2003, que va entrar el Govern, més de nou mesos després,
més de nou mesos després, d’una competència que era del
Govern, no com les d’urbanisme d’Andratx, que són del consell
i són de l’ajuntament, no va actuar, tenint damunt la seva taula
denúncies tant a Sanitat, com a Ordenació del Territori, com a
Medi Ambient i no varen fer res. Més de 40.000 litres de
carburant es varen vessar a Santa Gertrudis. Quatre consellers
coneixien aquest tema i cap dels quatre no va aturar res, i ara
vénen aquí a donar lliçons? Jo no ho permetré, que em donin
lliçons aquells que han fet el delicte ecològic més gros de tota
la història de les Illes Balears, que és deixar que es vessin
40.000 litres de carburant...

(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

...tenint-ne coneixement quatre consellers: Vicepresidència,
el Sr. Sampol, que tenia indústria, la Sra. Salom que era sanitat,
la Sra. Rosselló que era medi ambient, més el director general
de Recursos Hídrics. 

Amb les actes, sap qui va haver d’enviar això al jutjat? El
Govern del Partit Popular. Aquell problema està resolt en un
90%. Queden sis pous que no es poden emprar i, a aquests sis
que han quedat que no es poden emprar, els posarem una xarxa
d’aigua que puguin tots emprar aquest problema. Tots hi estan
d’acord. 

Ha gastat el Govern més d’1.800.000 euros, 300 milions de
pessetes, que si aquests senyors que estan darrere jo haguessin
actuat potser haguessin estat 100.000 o 200.000 euros. Això és
la diferència. I aquí no és una qüestió que vàrem començar en
el mes de juliol perquè hi hagués eleccions, vàrem començar el
mes del 2003 a arreglar això perquè hi havia aquest problema.

On són els expedients enviats a l’Ajuntament de Santa
Gertrudis? On són els expedients enviats al consell? No n’hi ha
cap, no n’hi ha cap. I sap qui atura els pous?, nosaltres el mes
de juliol. I els diré més. El Sr. Perea va aturar la benzinera i
després al cap de 15 dies, en el mes de març, va deixar que
continuàs vessant. Això és un delicte que potser hi hauria
d’haver qualque estament que se n’hauria de preocupar, si
qualcú la va fer molt grossa. Coneixent el delicte ells no varen
actuar; nosaltres, coneixent-lo, l’hem arreglat.

Moltíssimes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Rosselló?

(Remor de veus)

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Per alAlusions.

EL SR. PRESIDENT:

No.

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

En aquest cas, Sra. Rosselló, ha estat esmentada, igualment
que altres consellers, però no (...).

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Hi ha hagut acusacions molt greus, Sr. President.

(Aldarull a la sala)

Sra. Rosselló, passam... Pregaria silenci, per favor.

Moltíssimes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 690/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Escola d'Art Dramàtic de
les Illes Balears.
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Passam a la novena pregunta, RGE núm. 690/07, relativa a
Escola d’Art Dramàtic de les Illes Balears, 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, Sr.
Conseller, fa un parell de dies ja que es va inaugurar l’Escola
Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears. Voldríem saber
quina és la seva opinió respecte a la seva posada en marxa.

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.
Diputada, efectivament la Conselleria d’Educació i Cultura ha
creat l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears a
partir d’una necessitat basada en una demanda social i una falta
d’oferta en l’àmbit dels ensenyaments superiors d’art dramàtic,
i també a partir del seu compromís en relació a la millora i
potenciació dels ensenyaments artístics superiors.

La creació de l’ESADIB respon a un procés d’estudi, de
reflexió i de consens amb l’objectiu que el centre garanteixi
l’eficàcia i l’optimització dels recursos que s’hi destinen. Fou
creat pel Decret 122/2005, de 25 de novembre; dic la data
perquè crec que passarà a la petita o a la gran història de la
nostra terra com el moment fundacional en el qual per primera
vegada es varen posar a l’abast dels estudiants de les Illes
Balears, dins les Illes Balears, uns cursos superiors, una
formació superior en art dramàtic. En primera instància s’ha
implantat només l’especialitat d’interpretació, acció textual,
però després que es consolidi aquesta especialitat jo crec que
es preveu la implantació de dramatúrgia i d’altres especialitats
que en el futur aniran completant tota una oferta més àmplia.

Han estat 24 alumnes els que s’hi han pogut matricular. Hi
havia 79 preinscripcions però només s’oferien 24 places; per
tant han estat 24 els alumnes que han començat aquesta primera
promoció aquest primer curs, que tendrà una durada de quatre
anys consecutius i acabarà amb la seva titulació definitiva.

Existeix certament una gran tradició respecte a l’art
dramàtic a les Illes Balears però no existia una oferta reglada
de nivell superior, i crec que amb aquesta opció que hem donat
s’assoleix aquesta demanda i aquesta necessitat. Ha estat
complex, és un projecte molt difícil de posar en marxa, ha
necessitat dos anys o tres de treballs previs que han culminat en
aquest curs, però no ha estat una cosa improvisada sinó fruit
d’un gran esforç pedagògic, d’investigació, de planificació, per
poder posar en marxa aquestes instalAlacions i per poder donar
resposta a aquesta dilatada tradició. 

Naturalment, entre les diverses coses de les quals em sent
molt orgullós d’haver pogut dur a terme aquests quatre anys,

aquesta és una, sense cap dubte, de les principals, i estic segur
que congria el nivell de satisfacció i d’unanimitat a la societat
balear perquè respon al fet de tancar un cicle de formacions
artístiques: ja existien el conservatori professional, el
conservatori superior, i ara existeixen aquests estudis d’art
dramàtic a les Illes Balears, que donen també un nivell...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 692/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Diego Manuel Guasch i Díaz, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a objectius del conveni signat entre la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, l'Ajuntament
de Santa Eulàlia i GESA.

Passam a la desena pregunta, RGE núm. 692/07, relativa a
objectius del conveni signat entre la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia, l’Ajuntament de Santa Eulàlia i GESA, que
formula el diputat Sr. Diego Guasch i Díaz, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. GUASCH I DÍAZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, aquesta
pregunta va adreçada a l’Hble. Conseller de Comerç, Indústria
i Energia del Govern de les Illes Balears. Des del Grup
Parlamentari Popular voldríem saber quins objectius es
persegueixen amb el conveni signat entre la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia, l’Ajuntament de Santa Eulària del
Riu i GESA el passat 22 de gener de l’any 2007. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Comerç, Indústria i
Energia.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Aquest projecte s’inclou dins el pla
d’impuls a les energies renovables que, com vostès sabran,
pretén que la participació de les fonts renovables, sobretot quan
parlam de consum elèctric, passi de l’actual 3,8 o 3,2, perdó, al
7,8, i en concret quan parlam de fotovoltaica que arribem
d’aquí al 2015 a una potència instalAlada de 7,3 megavats. Si les
coses van com van i els projectes que es van presentant es
poden dur a terme, és molt previsible que durant l’any 2007
s’hagin complert els objectius que estaven prevists per a l’any
2015.

En aquest cas concret aquest projecte, com els altres que
s’aniran presentant i que s’aniran fent, idò jo crec que té una
sèrie d’objectius que són molt clars. Per una banda, de caire
mediambiental, vull dir que el Pla director sectorial d’energia
i el Pla d’impuls a les energies renovables tenen com a missió
incidir, a part d’altres, incidir en la reducció de les emissions de
CO2 i per tant complir el Protocol de Kioto. En aquest cas
concret el projecte de Santa Eulària pot contribuir amb una
reducció de 400 tones de CO2 l’any; si ho feim extensiu als 30
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anys de vida que es calculen per a un parc solar d’aquestes
característiques, arribam a un estalvi de 12.000 tones. És
evident també que té un caire d’educació ambiental i també té
una finalitat demostrativa.

Jo no vull deixar d’obviar dos aspectes més: un, la
perspectiva social, és a dir, creació de feina d’indústria
especialitzada i d’un nivell alt, tant tècnic com econòmic; i
també d’alguna manera contribueix a la seguretat del
subministrament d’energia a la nostra terra. Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 693/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Ricard Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a canvi de traçat del poliducte de CLH a
Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Onzena pregunta, RGE núm. 693/07, relativa a canvi de
traçat del poliducte de CLH a Menorca, que formula el diputat
Sr. Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Diputat.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller de Comerç, Indústria i Energia, voldríem saber, a
causa que, bé, el traçat que tenia originalment el poliducte de
CLH a Menorca va tenir els seus inconvenients amb veïnats i
concretament, per exemple, amb els Vergers de Sant Joan,
quines actuacions ha duit a terme la seva conselleria per tal de
canviar el traçat d’aquest poliducte?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Comerç i Indústria.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Com sap molt bé vostè, Sr. Diputat,
la competència per resoldre aquest expedient i per autoritzar
aquesta instalAlació corresponia o correspon a la Conselleria de
Comerç i Indústria; per tant era ella la que havia de dar solució
al problema que es va plantejar una vegada que s’anava a
declarar la utilitat pública del traçat i comprovàrem que
afectava, com diu vostè molt bé, els propietaris d’una zona que
és la Font dels Vergers, i a més hi havia també..., tocava
l’entrada de la zona industrial, del polígon industrial de Maó,
que també generava algun problema, i per això el novembre de
l’any passat vàrem tenir una entrevista amb els representants de
PIME de Menorca, i després el dia 13 de desembre amb els
afectats d’aquesta zona de la Font dels Vergers. Es va arribar
a un acord plantejant un canvi alternatiu a aquest traçat que
discorre per la carretera, que és de titularitat municipal, i, com
recordarà, el 2003 el Parlament, a iniciativa del Grup Popular,
va modificar la Llei de carreteres, que permet que es pugui fer
aquest tipus de traçat a les carreteres, si bé és necessària
l’autorització del titular de la carretera. El Consell Insular de
Menorca ha autoritzat el traçat per aquella zona i ara estam

pendents de les darreres tramitacions per autoritzar
definitivament aquest traçat alternatiu i que no perjudica
aquestes persones.

I.12) Pregunta RGE núm. 697/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a contractació de serveis per a la
Conselleria d'Interior.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta número 12 i darrera, RGE núm.
697/07, relativa a contractació de serveis per la Conselleria
d’Interior, que formula el diputat Sr. Antoni Diéguez i Seguí,
del Grup Parlamentari Socialista.

Té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, ¿es habitual que el
conseller de Interior se encargue de forma directa y personal de
la contratación de servicios para la conselleria por
procedimiento negociado y sin publicidad?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Interior.

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, la pregunta no sé de
qué va, pero evidentemente yo impulso la acción de la
conselleria. No sé lo que usted entiende (...) personalmente de
una modalidad de contratación. Pero estoy seguro que ahora me
lo explicará usted.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Conseller, me refiero a
que usted, acompañado por la directora general de Función
Pública, personalmente encargó a una empresa de publicidad
de Pozuelo de Alarcón un trabajo por importe de 9.000 euros.
Lo llamativo no es el importe, sino que fuera usted mismo
quien contrató, y también quien pidió que se cambiara el
concepto de la factura para cuando fuera presentada al cobro
para poderla pagar.

Pero con ser eso llamativo no es lo más grave; lo más grave
es que usted en 2005 ya tenía acuerdos con esa empresa para
que les efectuara trabajos para 2007, trabajos que debían
concretarse con un tal Miguel Ramis. En un tarjetón manuscrito
adjunto a la factura en cuestión se dirigen a usted como
“Querido conseller -le dicen- en las próximas semanas nos
reuniremos con Miguel Ramis para otros temas de 2007, y en
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esa ocasión me gustaría comentarte otro tema pendiente con
Feria Service-Trobat”. Fecha de la carta, 24 de junio de 2005.

¿Qué trabajo de publicidad tiene pendiente el Gobierno
para 2007 en el año 2005? Un partido sí que tiene un gasto de
publicidad grande porque entramos en campaña electoral en
2007, pero un gobierno no; es más, tiene prohibidas según que
actividades publicitarias. ¿Por qué motivo se encarga
personalmente el Sr. Conseller? ¿Por qué motivos se habla de
acuerdos para 2007? ¿A qué Miguel Ramis se refiere?, ¿al
portavoz del Partido Popular?

Sr. Rodríguez, es usted secretario general del Partido
Popular. La pregunta que le debo hacer no puede ser sino ésta:
¿estaba usted contratando con esa empresa compensaciones
publicitarias en favor del Partido Popular para la campaña
electoral? Y más todavía: ¿qué tiene que ver usted con la
empresa Feria Service?, ¿por qué motivo tienen que comentar
com usted temas de una conocida empresa de publicidad que
trabajaba mucho con el Ayuntamiento de Palma cuando usted
era concejal?, ¿qué representación tiene usted de Feria Service?
Sr. Conseller, me da impresión por todo esto que está usted en
un buen lío.

Nada más, Sr. Presidente.

(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 Barberá):

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, desconozco
totalmente lo que usted me acaba de decir y tendrá usted que
probarlo. O sea, no sé ni a qué tarjetón se refiere usted, ni a qué
empresa, ni nada de esto. Usted me enseña una cosa pero no es
mía. Usted me podrá acusar a mi de mis actos, no de algo que
usted dice que me han dirigido a mí, tendría que probarlo, usted
es un buen abogado. Por lo tanto mire usted lo que le digo: no
sé nada de nada, pero cualquier expediente de contratación de
la conselleria que yo soy el titular está a su disposición para
que usted lo investigue.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 9008/06, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de gestió pressupostària i d'endeutament.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de la interpelAlació RGE núm. 9008/06,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de gestió pressupostària i endeutament. En nom del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Conseller, potser a vostè li sonarà estranya la presentació
d’aqueixa interpelAlació a tres mesos de les properes eleccions,
però diré que des del meu punt de vista crec que és moment
idoni per fer un repàs i una valoració global de la seva feina al
front de la Conselleria d’Hisenda al llarg d’aquests quatre anys,
quatre anys que he de dir de desastre pressupostari, per dir-ho
d’alguna manera.

Sr. Ramis, passarà vostè, sense cap dubte, a ser el
responsable de la gestió pressupostària d’aquesta comunitat
autònoma que presentarà un balanç més deficitari, més negatiu
i més negre. La seva falta de personalitat, Sr. Conseller, l’ha
portat a demostrar un altíssim grau d’irresponsabilitat. En cap
moment no ha sabut plantar cara a la resta de consellers
d’aquest govern seu i s’ha plegat a totes i cada una de les
barbaritats exigides per la major part d’aqueixes conselleries.
És molt trist veure com un conseller d’Hisenda fins i tot se salta
la llei amb l’únic argument que està complint un programa
electoral. Vostè no ha estat un digne representant i responsable
del càrrec que ha ocupat durant aquests quatre anys, Sr.
Conseller. Vostè no ha estat més que, en realitat, un infiltrat del
seu partit, del Partit Popular, dins el que ha de ser una gestió
d’uns comptes públics, i amb l’únic objectiu d’aconseguir un
rendiment polític i partidista molt clar, deixant sempre al marge
el que sempre s’hauria de tenir en compte, que és l’interès
general.

La seva gestió s’ha caracteritzat per diverses coses: per la
manipulació, per les mentides i pel frau, sistemàtic i cada any.
Vostè va ser responsable de presentar un pressupost amb dèficit
que va necessitar d’un pla d’equilibri que, per cert, acostuma a
anar incomplint des que es va aprovar, i li he de recordar que
és gràcies a aportacions externes precisament d’aquell govern
que vostès sempre critiquen, el Govern de l’Estat, que li
permeten mirar amb un cert optimisme el present, ja que si
no..., i de manera diferent a com l’haguessin mirat si només
depenguessin del compliment estricte del seu pla d’equilibri.
Aportació aqueixa del Govern de l’Estat, com dic, d’un govern
socialista en matèria de sanitat que li ha permès fer front, com
dic, al present d’una altra manera, per cert, aportació que vostès
també demanaren al seu partit quan governava a Madrid i que
el seu partit els va denegar, i tengui en compte que li he parlat
del present, que mira el present d’una altra manera, que no el
futur, perquè allò cert és que, el futur, vostè ja s’ha encarregat
de deixar-lo definitivament enterrat per molt de temps.

Vostè ha incomplert al llarg d’aquests quatre anys tots
aquells preceptes que han de regir la gestió dels comptes
públics, Sr. Ramis, com són la claredat, la transparència, la
sinceritat i, fins i tot, l’honestedat. Vostè ha manipulat
descaradament ingressos per tal de quadrar pressupostos; no ha
fet a un pressupost, ho ha fet diversos anys. A vostè l’han
agafat en nombroses mentides que l’han obligat a recular sovint
i a quedar-se aquella moto que ens volia vendre a tots alguna
vegada. Recorda, Sr. Ramis, aquella famosa “autotaxa”?, un
dels ridículs més espectaculars fets per aquest govern, un intent
desesperat d’obtenir ingressos per substituir els que
proporcionava aquella enterrada per vostès ecotaxa i, a més, en
un moment de situació ruïnosa de l’economia pública, Sr.
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Ramis. Vostè ha enganyat tots aquells contribuents amb
l’anunci de rebaixes i reduccions impositives amb les quals
mai, mai, Sr. Ramis, no ha pogut compensar l’increment de
taxes i d’impostos, i que l’únic que ha aconseguit és el
sistemàtic increment de la pressió fiscal un any rere l’altre. 

La seva gestió ha estat marcada també per constants i
reiterades irregularitats sense tramitació de temes i assumptes
importantíssimes, com són les subvencions i els expedients de
contractació, Sr. Ramis. Subvencions, li sona, supòs, no?,
aquella eina que utilitzen vostès per fer clientelisme polític.
Vostès estan adjudicant subvencions incomplint la seva pròpia
normativa, la llei autonòmica, la Llei de subvencions de les
Illes Balears. Estan vulnerant preceptes bàsics com el de la
publicitat; estan subvencionant projectes amb una descripció
insuficient, entre altres coses, amb l’únic objectiu de dificultar
en tot el possible el seu control i la comprovació del
compliment de les finalitats previstes; estan, fins i tot,
subvencionant activitats considerades no subvencionables, com
són totes aquelles que ja estaven iniciades en el moment de
concedir la subvenció. Les irregularitats més greus es detecten
a la Conselleria d’Agricultura i en el que avui és la Conselleria
d’Immigració i en el seu moment formava part de la Conselleria
de Presidència, on, per cert, s’han estat subvencionant cases
balears a l’exterior sense demanar ni tan sols justificant de les
despeses previstes a compte d’aqueixes subvencions, Sr.
Ramis, i a vostè tot això no li importa res; és més, intenta tapar
i justificar totes i cada una d’aquestes irregularitats.

Anem ara a l’altre punt, la contractació. També són
nombroses les irregularitats detectades en aquests expedients,
Sr. Conseller. Sense justificació suficient s’està abusant per part
d’aquest govern de la tramitació d’urgència, estant abandonant
i han deixat de banda intencionadament la subhasta com a
forma ordinària d’adjudicació, fórmula aquesta que, entre altres
coses, permetria l’obtenció d’importants baixes. Però, clar, per
una altre costat aqueixa fórmula també dificulta en certa
manera les possibilitats de manipulació del procés
d’adjudicació, i això és el que a vostès no els acaba d’agradar
d’aquesta fórmula, d’aquest sistema, i per això utilitzen l’altre,
que és d’urgència i els dóna més màniga ampla.

Quant a expedients de contractació, perquè serveixi
d’exemple de quina és la seva gestió, a l’informe que fa la
Sindicatura de l’any 2005, de 26 expedients revisats per un
valor global de 311,6 milions d’euros, 2, només 2 d’aquests 26,
s’han trobat sense deficiències, només 2, per un valor de
330.000 euros. Res més. Als altres 24 s’han detectat nombroses
irregularitats, i aquests 24 pujaven a 311,2 milions d’euros. Per
cert, un d’aquests contractes amb nombroses irregularitats, fins
a 11, és l’autovia, l’adjudicació de l’autovia a Sant Antoni, a
l’illa d’Eivissa, que, per cert, té un pressupost superior als 255
milions d’euros.

I anem a un altre punt clau i negatiu del que ha estat la seva
gestió al llarg d’aquests quatre anys en aquesta conselleria, en
el Govern, Sr. Ramis: el tema de l’endeutament. Dins aqueixa
frenètica bogeria d’irracionalitat pressupostària en què vostè
està embarcat ha atropellat vostè el més sagrat precepte fins i
tot del seu propi partit; de fet era el precepte del seu partit,
únicament, que era el conegut dèficit zero. Com a mínim així
era fins  la seva arribada a la conselleria, i ara ja no. Abans el

PP dimonitzava l’endeutament i en canvi vostè, per dir-ho
colAloquialment, hi està enganxat, Sr. Ramis; té una addició als
crèdits bancaris que necessita cada any com l’aigua per poder
fer front a la llarga llista d’irresponsables, i moltes vegades
injustificades i innecessàries, inversions d’aquest govern. Això
ha portat la nostra comunitat autònoma a preocupants nivells
d’endeutament, que juntament amb l’elevat i l’injustificat
nombre de despeses imputades a exercicis futurs, conegudes
colAloquialment com a expedients plurianuals, hipotequen de
manera absurda la hisenda pública i condicionen molt
negativament, Sr. Ramis, molt negativa, la gestió i l’execució
de futurs exercicis. 

Per tant queda prou clar quin ha de ser el balanç que hem de
fer aquests anys: manipulació d’ingressos, manipulació de
contractes, manipulació de subvencions, fraus en els equilibris
pressupostaris, desbocat endeutament i ha posat en perill el
futur de la hisenda pública. Jo crec que és un balanç prou
negatiu que, com a mínim, no l’hauria de deixar gaire satisfet
del que han estat aquests quatre anys de gestió, Sr. Ramis.

Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el representant del
Govern, Hble. 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.
Sr. Diputat, vostè diu que no hauria d’estar satisfet sinó tot el
contrari. Idò li he de dir que la meva satisfacció és grossa i la
del meu grup és grossa perquè, és a dir, aquests ciutadans de les
Illes Balears amb aquest govern han aconseguit els serveis i les
inversions que amb el govern anterior no varen aconseguir, i
això és un tema, un dèficit que teníem històric en
infraestructura, en estoc de capital públic, que vostès no varen
saber superar ni ho varen intentar; nosaltres ho hem aconseguit
i aquest és el motiu clau del seu enuig i de la seva crítica. La
política pressupostària, la política d’endeutament duita per
aquest govern, ha fet possible que aquests ciutadans no siguin
ciutadans de segona, com ho varen ser durant els seus quatre
anys de govern.

El Partit Socialista evidentment va intentar bloquejar tota
l’acció de govern intentant, per sistemes poc lícits, ofegar les
finances de la comunitat autònoma. Vostès han intentat ofegar
aquestes finances de la comunitat autònoma, especialment el
Partit Socialista, m’estic referint en aquest cas. Els ha estat
igual els ciutadans de les Illes Balears, és a dir..., allò important
era la lluita política contra el govern des de Madrid i per tant
aquesta ha estat la seva màxima premissa sempre, Sr. Diputat,
i dient aquí totes les mentides que ha dit.

A vostè li sap greu que el Govern pugui complir el
programa electoral i hagi pogut dur endavant tots els temes que
es va proposar i duit sempre dintre de la més estricta legalitat
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i no, com vostè ha dit, des de fora de la legalitat. Prova d’això
és que any rere any s’han cansat de dir, i els mitjans de
comunicació ho han reflectit, que els pressupostos eren
ilAlegals, que les impugnarien, i any rere any han fet el ridícul
un pic més, com sempre ens té acostumats vostè.

Quina ha estat la política del Govern, és a dir, la del Partit
Socialista per anar en contra del Govern? Idò no pagar els
convenis, els convenis de carreteres legítims, convenis de
residència, per no pagar-los ens han ofegat. Han intentat
ofegar-nos, pensant que quedaríem enrere. Naturalment hem
produït endeutament per aquest tema. No admetre els
increments de població, cosa que sí haguéssim aconseguit si
hagués governat el Partit Popular a Madrid. Davallar les
inversions de l’Estat, és a dir, han davallat les inversions de
l’Estat, el que era l’administració general de l’Estat perquè
vegi..., quan vostè diu que gràcies al Govern de Madrid..., el
50% l’any 2004, que era el darrer pressupost fet pel Govern del
Partit Popular de Madrid, hi havia una inversió de 117 milions
d’euros i l’any 2006, 67 milions. El 50%, és a dir, vostès ens
han davallat les inversions de l’Estat un 50%. Si això és ajudar
a les Illes Balears valgui’m Déu! A la vista dels ciutadans de
les Illes Balears no ens han ajudat en absolut, fins i tot ens han
intentat ofegar en aquest tema. Retardar el sistema
d’actualització del sistema de model de finançament. Ho han
retardat any rera any. I aquesta és la política que han seguit, el
que passa és que els ha sortit malament i el Govern ha duit
l’acció i ha duit els temes endavant, mitjançant endeutament i
no ens n’hem amagat. 

I després encara me diu que nosaltres estam en contra de
l’endeutament i no sé què del dèficit zero. Nosaltres hem
complit tota la legalitat Sr. Boned, tota. I el Pla de sanejament
el vàrem presentar i l’hem complit i és objecte de lloances per
part del secretari d’Estat. Mai hem arribat als límits que teníem
dins el Pla de sanejament, ens hem pogut endeutar menys de
l’autoritzat pel Pla de sanejament. És a dir, tot el que diu són
falsedats, com ens té acostumats en el seu cas. I a més dient un
seguit de coses totalment incorrectes. Parlar de dir mentides,
quan els reis de les mentides són vostès. És a dir, marc
econòmic de pressuposts de la comunitat autònoma de l’any
2002. Es preveu un creixement del 3,5, per escrit. Quin va ser
el creixement? El 0,8. Nosaltres totes les previsions les hem
superades, totes les previsions d’ingressos que vostè m’acusa,
sempre hem recaptat més del que hem previst. Mentides les
seves. Ja dic que ho havien posat per escrit (...), 2002 un 3,5 i
va ser un 0,8. L’any següent el 2003 varen preveure un
creixement d’un 1,8% i va ser un 0,7. En el moment que
governaven vostès estava en el 0,5. Això és la seva realitat, tres
quartes parts de mentides i una quarta part de veritat. Això va
ser la seva gestió en aquest tema. Un 75% de fum, de coses que
no se complien i en el nostre cas les hem complides en el
100%.

Me parla dels pressuposts..., si vostès mateixos i
especialment el PSM ho ha reconegut, que els seus projectes de
pressuposts eren virtuals. L’any 2003 havien pressupostat
nòmines de capítol 1 d’Educació fins el mes d’octubre, els tres
darrers mesos no estaven pressupostats. Em parla de..., és a dir,
nosaltres ho hem duit tot a la llei de pressuposts, li hagi agradat
o no i no hem amagat res als ciutadans. Al Codefoc tampoc
havien posat el capítol 1, tot per fer electoralisme. És a dir,

l’any 2003 per dedicar partides a temes electorals varen deixar
de pressupostar nòmines. El que vostè està dient és per no tenir
vergonya i encara voler acusar aquest Govern, que ha fet les
coses amb transparència, de tots aquests temes i tota l’actuació
ha estat claríssima. Jo comprenc que li hagués agradat que
nosaltres haguéssim fet l’endeutament d’una forma amagada,
que no haguéssim duit un Pla de sanejament i el Pla de
sanejament està duit amb la mateixa llei que hi havia quan
vostès governaven, si vostès no ho varen voler fer va ser perquè
no varen voler.

En qualsevol cas estan dient que l’endeutament és brutal.
Miri, vostès i perquè vegi que ens està acusant de falsedats,
varen incrementar l’endeutament respecte el que varen trobar,
en un 128% i nosaltres només l’hem incrementat en un 88%.
Evidentment que en xifres absolutes és més alt, és evident, no
ho amagam, 920 milions d’endeutament hem creat i vostès en
varen crear quasi 500. Però respecte a allò que hi havia ha
crescut un 128%. Respecte el pressupost, perquè tenim moltes
més competències, vostès el 2002 que va ser el seu darrer any
de gestió completa, varen deixar 661 milions de deute, que
representava el 62% del pressupost. És a dir, la xifra que
nosaltres deixarem de deute, és a dir, el 2006 està tancada en
5.664 milions de deute, que és el 61% del pressupost, perquè
vegi que no és cap endeutament brutal. Fins i tot ha baixat un
punt, perquè tot el que diu, com sempre, està basat en la
falsedat. Evidentment no som la comunitat autònoma, ni per
habitant, ni damunt PIB més endeutada, no ens preocupa el
tema que vostè diu perquè hi ha unes raons objectives de per
què hem fet aquest endeutament. És a dir, vostès varen fer 1
quilòmetre de carretera, nosaltres hem fet moltes carreteres,
hem fet molts de centres educatius, front dels que vostès varen
fer. Hem fet 3 hospitals nous, vostès no en varen fer cap ni un.
Hem fet centres de salut. Hem fet 21 residències de tercera edat
i això evidentment ho hem hagut de finançar mitjançant
finançament davant la política d’endeutament que hem duit.

Me diu que en sanitat ens han ajudat. És cert, ens han donat
62 milions d’euros que no tenien motiu per donar-nos i sempre
ho hem reconegut així. Però la despesa sanitària ha passat de
670 euros el 2003 a 1.062 euros l’any 2007. Per tant, aquest
Govern ha posat pràcticament 400 euros i d’aquests 400 euros
que ha pagat de més, tan sols 62 han vengut de Madrid. És a
dir, no enganin dient que el Govern de Madrid ens ajuda,
perquè el que ha fet el Govern de Madrid és posar travetes per
una política partidista. La despesa de sanitat de l’any 2003 era
de 670 euros per habitant, l’any 2007 de 1.062 euros per
habitant. I l’ajuda de Madrid ha estat de 62 euros per habitant.
Aquí es veu qui ha posat els recursos per a la sanitat. Les coses
estan molt clares en aquest aspecte.

Més temes que vostè m’ha citat. Del tema d’obtenir
ingressos per l’autotaxa. Vàrem dir sempre que no era un
sistema d’obtenir ingressos, vostè vol tornar treure aquest tema.
Jo reconec que en aquest punt no vàrem aconseguir el consens
necessari i sempre ho he reconegut així. Però mai havia estat
per tema d’ingressos. No s’inventi motius. És a dir, els
ingressos sempre han superat la previsió que havíem fet
nosaltres, perquè hem estat molt prudents, al contrari del que va
passar amb vostès, que havien pressupostat l’any 2002 uns 700
milions d’IVA i en varen ingressar 650. És a dir, era a
l’inrevés. Nosaltres sempre hem ingressat amb els imposts en
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conjunt més i en algun cas, com l’autotaxa que no va arribar,
però el vàrem suplir amb els altres i no baixam en les
recaptacions respecte a allò previst, simplement perquè amb
aquest Govern l’economia funciona i amb vostès no ha
funcionat mai. Almanco aquells 4 anys no va funcionar, és
l’oportunitat que han tengut de Govern.

La política en aquest tema ha estat molt clara i jo crec que
els ciutadans veuen els resultats. Hem passat d’un creixement
econòmic molt baix a un creixement econòmic molt alt. Hem
creat ocupació i s’ha rebaixat l’atur, que en el fons és el més
important en aquests temes. Si miram l’endeutament que teníem
respecte el pressupost que hi ha, s’ha incrementat, però s’ha
incrementat percentualment menys i hem incrementa
l’endeutament menys del que varen fer vostès del que varen
trobar. I sobre tots aquests temes no tenguin cap dubte que la
gran problemàtica està en el model de finançament i hem de
trobar les solucions per anar endavant i... Hi havia una promesa
del Sr. Solbes de què estaria en vigor l’any 2007 i evidentment
pareix que fins a l’any 2009 no es vol canviar el model de
finançament, passant els 5 anys que s’havien compromesos que
es revisaria el model com es va arribar. Però en qualsevol cas,
el problema de fons és el model de finançament, ho he
reconegut sempre, ho va anunciar el President quan governava
el Partit Popular a Madrid. Per tant, sempre hem cregut que en
el cas de Balears el model de finançament que es va firmar no
era l’adequat i s’havia de revisar o actualitzar. En aquesta línia
estam i ens trobaran sempre en la mateixa línia.

Me diu que no hem rebaixat imposts. Perdoni, l’eliminació
de l’imposts de successions perquè el de l’ecotaxa ja fa molt de
temps que la gent s’ha oblidat, cada dia hi ha manifestacions
molt clares de la gent que està molt contenta per aquesta
rebaixa d’imposts, per aquesta pràctica eliminació de l’impost.
És a dir, una altra vegada tornin dir mentides en aquest tema.

S’acaba el temps, queda algun tema de la Sindicatura de
Comptes, del tema de subvencions i contractacions que li
contestaré a al contrarèplica.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per fixar la posició i per un
temps de 5 minuts, intervendrà ara el Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds per boca del seu Hble. Diputat Sr.
Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Sr. Boned, jo crec que sí que
efectivament és un bon moment ara, estam a finals de
legislatura, per fer una reflexió sobre la gestió pressupostària i
l’endeutament generat pel Govern del Partit Popular que hem
tengut al llarg d’aquests quasi 4 anys. Jo crec que hi ha una
cosa que és òbvia, hi estarem tots d’acord, és la legislatura de
l’endeutament desbocat, la legislatura del major endeutament,
tan en termes absoluts, com en termes relatius i és
l’endeutament que ens situa al contrari del que estàvem en
relació a les altres comunitats autònomes, de passar de ser de
les comunitats que menor, a passar a ser una de les comunitats

que tenen un major endeutament. A part, tenim tot aquest
endeutament que d’alguna manera està ocult, hi ha els comptes
de la comunitat, hi ha els ingressos ficticis que es segueixen
posant i aquest endeutament que figura en el pressupost, però
també hi ha hagut una pujada espectacular de l’endeutament de
les empreses públiques, crec que s’ha de tenir en compte tot i
s’ha de comptabilitzar tot això. 

Hi ha el dèficit ocult que són aquelles obres que està
inaugurant el Sr. Matas, el Govern del Partit Popular i que no
figuren en els pressuposts, no hi ha partida pressupostària. Per
tant, no generen dèficit, no el generen avui, però les obres estan
fetes, és el famós peatge a l’ombra. Són les obres de l’hospital-
pelotazode Son Espases que just ara han començat i tot això no
figura en pressupost, però el deute que caurà sobre els governs
de les legislatures que venguin a continuació, unes quantes
legislatures.

Quant a la gestió pressupostària, vostè ho ha dit Sr. Boned,
veig que el Sr. Conseller no li dóna major importància. Jo crec
que les advertències de la Sindicatura de Comptes són molt
serioses, són molt importants i no es poden despatxar com
s’han despatxat aquí. Les advertències tan pel tema
d’endeutament, dels ingressos ficticis i el tema de les
subvencions són molt serioses i així s’haurien de prendre per
part del Govern. Jo voldria recordar ara el Sr. Sampol, ja fa un
temps que no és aquí, però era un dels millors analistes dels
pressuposts, li solia dir al Sr. Ramis d’Ayreflor que era el
culpable del pressupost, no li deia responsable, sinó culpable.
Jo que normalment estava molt d’acord amb el Sr. Sampol, crec
que aquí exagerava, jo crec que el Sr. Conseller no és el
culpable sinó que és el cooperador necessari d’una política
irresponsable que està traçada pel President de les Illes Balears,
el Sr. Matas. Una política que tenia un objectiu clar, fer pujar
el Producte Interior Brut sigui com sigui, costi el costi. I és cert
que sense pujades espectaculars, però ha augmentat el PIB
aquesta legislatura. D’una part perquè hi ha una millor situació
internacional dels mercats turístics, però per una altra també, jo
crec que s’ha de reconèixer, per l’acció del Govern, per l’acció
del Govern del PP. 

I com ha aconseguit això? Amb la recepta clàssica, inversió
pública i endeutament. El que passa és que és una inversió
pública la de carreteres, autopistes que no es fa per donar
serveis a la població actualment existent, sinó que és un
endeutament que a part d’altres efectes territorials indesitjables,
el que fa és impulsar aquest model que necessita seguir com a
única manera d’augmentar el PIB, necessita seguir construint
més. No tenim una millora de la competitivitat, no tenim un
augment de llocs de feina en sectors emergents, sinó que és la
construcció i més construcció. I aquí hi han intervingut
decididament els pressuposts, han jugat un paper fonamental i
creim que en comptes de redreçar el model, el que fa això és
augmentar els defectes que ja tenia i situar-nos en una situació
pitjor de cara al futur, però a més amb un augment
importantíssim del deute públic que hauran de fer front els
governs que venguin.

S’ha acabat el temps, hi ha llum vermella. Només volia fer
una reflexió sobre dos temes que jo crec que són importants per
a aquest model econòmic i reconeguts pel propi Sr. Matas. El
tema de l’habitatge i el tema de l’augment de la població,
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bàsicament per la immigració. Bé, aquest augment del PIB,
aquest augment exagerat dels pressuposts públics i
l’endeutament no han fet absolutament res per resoldre el
problema de l’habitatge, ni han fet absolutament res per tenir
una política activa de cara a la immigració, el seu acolliment,
integració i donar-los serveis. Clar, fer una conselleria de festes
regionals no crec que sigui atendre aquests problemes. Per tant,
endeutament molt perillós, però no ens ha redreçat el sistema,
sinó que ha continuat i ha augmentat els riscs, les deficiències
que tenia el nostre model econòmic.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Boned, el Sr. Ramon
definia aquesta legislatura com la de l’endeutament desbocat i
jo hi afegiria a aquestes dues paraules i d’un temerari
ajornament de despeses. No només tenim deute, sinó que també
tenim deute amb empreses i entitats a les quals se’ls ha dit ja us
pagarem. Si el 2004 la Sindicatura de Comptes es queixava
d’un excés de despeses plurianuals, el 2005 “només” va créixer
un 181% respecte del 2004. Per tant, hi ha molta feina a fer.
Una data molt concreta és que quan ens varen dur el pressupost
a aprovar el 2007, pràcticament un 15% del pressupost ja el
tenien gastat, ja sabien allà on havia d’anar. És pur tràmit el
que duen aquí perquè aquest 15% ja estava compromès amb
empreses i entitats, no el deute, aquest sí apareix damunt el
pressupost i sabem que va a amortització. 

Fèieu vós un balanç molt negatiu dels temes pressupostaris,
ho compartim. I dèieu que el Govern ha deixat al marge
l’interès general, ha deixat al marge l’interès general dels que
no són dels seus i per això ens ha sortit tan car com ens ha
sortit. També dèieu vós que ha incomplert en molts d’aspectes
els preceptes legals i també vull recordar que s’ha incomplert
la gran promesa del Sr. Matas. A mi m’agrada molt aquella
frase del Sr. Matas que deia: “como Gobierno demoliberal que
somos, hemos practicado y seguiremos practicando una
política de disciplina presupostaria”. El que passa és que es
veu que no entenen per “disciplina” allò que entenem els altres.
Disciplina vol dir una cosa ordenada, darrera l’altra, ben fet i
ells van a lo grande. Nosaltres realment sempre hem definit la
política pressupostària d’aquest Govern com una política
temerària, nefasta i realment suïcida, perquè aquesta hipoteca
econòmica que ens deixen, que deixen a la societat de les Illes
Balears, dur acompanyada una hipoteca territorial, una hipoteca
ambiental i una hipoteca política. Estan hipotecant serveis
públics que els deixen per molts d’anys en gestió privada. Per
tant, amb la possibilitat de perdre qualitat.

Ens deia el Sr. Conseller que tot això ho ha fet perquè el
creixement econòmic funcionés, ha funcionat i perquè ha baixat
l’atur. Però el seu creixement econòmic és un creixement
econòmic fictici, perquè l’han tornat basar, igual que feren amb
el Pla Mirall, amb les grans infraestructures. Totes les

carreteres s’havien de fer a la vegada, tot el metro s’ha hagut de
fer a la vegada, totes les obres a la vegada. Què passarà quan
s’acabin aquestes infraestructures? Aquest ritme
d’infraestructures no es pot mantenir, a Mallorca no hi ha
gaires coses més per fer després i què passarà amb totes
aquestes empreses i sobretot, amb totes les persones que fan
feina en aquestes empreses?

Se queixava també el conseller que s’han hagut d’endeutar
perquè el Govern no paga convenis. Però no ha dit que els
convenis signats amb l’Estat cobreixen una petita part del que
s’han gastat en carreteres. Era la setmana passada que
explicaven com s’havien disparat els costos de les carreteres,
encara ara no sabem per què, demanàvem un cos
d’investigació. I tampoc ha dit que no tot el deute és per a
infraestructura, s’endeuten per pagar subvencions i per pagar
despesa corrent, que és allò que fan a les empreses públiques.
I això no ho permeten les normatives, però ells ja els va bé.

Allò que m’ha agradat molt és que no han aconseguit més
finançament per població perquè no governa el PP, si governés
el PP n’haguessin tengut. Per això quan varen traspassar les
competències de sanitat el PP va comptar la població real
d’aleshores. Ara no ens ha de fer riure el Sr. Conseller tampoc,
no la va voler contar tampoc el PP la població real en aquell
moment..., no ja tenien uns números fets del 99. Però l’any
2001 s’havia incrementat molt la població, perquè del 99 al
2001 hi va haver un increment molt gran. I la veritat és que
actualment no és el 25%, com va escampant una consellera per
aquí i per allà.

Diu que han recaptat més del previst, sí, perquè no varen
preveure tot el que recaptarien, ja els anava bé. I que ho han
duit tot al pressupost, és veritat que li ho han duit tot al
pressupost, fins i tot hi han duit els 582 milions d’euros que va
calcular el Parlament que era el que no s’havia invertit en
educació i sanitat molts d’anys, ningú els ha dit que els ho
pagaria, però ells ja els tenen comptats i gastats. Per tant, fins
i tot això duen al Parlament. Deia el conseller que té una
satisfacció gran perquè ha aconseguit que els ciutadans de les
Illes Balears no fóssim de segona, a l’anterior legislatura érem
de segona. Però ha oblidat dir que els 16 anys abans de
l’anterior legislatura no és que fóssim de segona, érem de
tercera regional. 

El Sr. Conseller parla de falsedats respecte moltes coses que
s’han dit, de números. Nosaltres..., ja ho va iniciar el Sr.
Sampol i a mi m’ha agradat continuar fent-ho. En aquests
moments i sense comptar perquè no tenim les dades dels
plurianuals del darrer trimestre del 2006, ni els primers mesos
del 2007, en aquests moments, descomptat allò que s’ha
d’amortitzar enguany, descomptat dels plurianuals que ja s’han
pagat i els que es pagaran el 2007, en aquests moments només
tenen despeses compromeses per 5.000 milions d’euros,
845.000 milions de pessetes deixen a punt de les eleccions per
als futurs governs. Una persona que neixi i d’aquí 35 anys
vulgui ser President del Govern, encara pagarà deutes d’aquesta
gent que s’asseu aquí. Per tant, si això és una bona política
pressupostària...? Sense paraules.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, en
principi Sr. Conseller li hem de dir que des del nostre grup
estam molt orgullosos i compartim i donam suport a tota la
labor que vostè fa i ha fet, a pesar dels grans obstacles que ha
trobat dins els grups de l’oposició i dins el Govern central.

S’ha de dir una cosa, és evident que després de les
exposicions que s’han fet aquí avui, si aquests 4 anys hagués
governat el pacte de progrés avui no tindríem res de res. No
tindríem ni els hospitals nous, ni la millora en centres
educatius, ni tendríem millora en la infraestructura viària. Bé,
efectivament la proximitat de les eleccions posa a la llum, una
vegada més, d’allò que la veritable preocupació que tenen els
partits polítics respecte el benestar dels nostres ciutadans, en
aquest cas els grups de l’oposició. La principal premissa d’un
Govern és el benestar dels ciutadans i no les picabaralles que
és el que estam veient aquí. Des del Grup Parlamentari Popular
i des del propi Govern crec que li puc dir que li donam les
gràcies, donam les gràcies en aquest cas al Partit Socialista per
presentar aquestes iniciatives, perquè iniciatives com aquestes
ens permet, una vegada més, mostrar als ciutadans les accions
que ha fet aquest Govern. Ningú ha negat que l’endeutament
del Govern hagi crescut aquests 4 anys, ningú, el conseller aquí
una vegada més ha tornat a dir efectivament, no ho ha negat,
però tampoc ens poden rebatre els resultats que tenim.

S’ha invertit, com ja s’ha dit, en noves i modernes
infraestructures viàries, educatives, sanitàries, tecnològiques.
S’ha pogut complir amb les promeses de rebaixar l’impost de
successions i donacions. I això és el que ha volgut i vol aquest
Govern, per a tots els nostres ciutadans millora de la sanitat,
millora de l’educació, millora del medi ambient, transports,
menys imposts i una economia que creix i es modernitza. És
preocupant o anormal aquest nivell d’endeutament? No, no és
ni preocupant ni anormal i per què? Perquè les inversions es
veuen i els ciutadans ja les gaudeixen. Si passam a les xifres, el
Govern de l’Estat té un nivell d’endeutament per a cada ciutadà
de les nostres Illes 4 vegades més que el de la nostra comunitat.
L’endeutament de Catalunya per habitant és quasi dues vegades
més que el nostre. L’endeutament durant el pacte de progrés,
així ho ha dit el conseller, va créixer en un 129% respecte la
(...) i durant l’actual solament ha crescut un 88%. Això són
dades del Banc d’Espanya.

Durant el pacte el que es va fer va ser pujar imposts, crear-
ne de nous com l’ecotaxa i no portar a terme pràcticament cap
infraestructura, per tant, li sobrava molt d’endeutament i la
pregunta és on varen anar a parar aquests doblers? La realitat
és tossuda i vostès estan ancorats en el ressentiment, han de
reconèixer, a pesar que el Govern central sigui del seu partit,
em referesc ara únicament al Grup Socialista, que existeix
deute històric que finalment no ens han reconegut amb
l’Estatut, tan sort que en inversions ens donaran 2.500 milions
en 7 anys, però per què 7 anys? I vostès els socialistes varen

permetre que el deute històric d’Andalusia, 2.500 milions, fos
pagada habilitant un crèdit extraordinari l’any 2004, amb el vist
i plau dels socialistes. Per què a Balears no? L’endeutament és
i ha estat necessari per donar serveis i donar-los millor, però tot
aquest deute es veurà compensat amb el cobrament dels diners
dels convenis subscrits amb l’Estat i amb l’entrada en vigor
dels compromisos de finançament contemplats a l’Estatut
d’Autonomia; tot això fins ara encara no hem vist res.

En definitiva, l’important és que, vulguin o no vulguin
vostès, aquí tenim ara una millora d’infraestructura viària;
tenim un Pla sociosanitari que ha representat 218 milions
d’euros i que beneficiarà més de 56.000 persones; tenim plans
de desestacionalització municipals per més de 88 milions
d’euros; tenim línia de metro Palma ciutat-Universitat; tenim
habitatges, més de 2.000 habitatges de protecció oficial; tenim
noves depuradores a Cala en Porter i d’altres; tenim la reforma
de l’Impost de successions i donacions; construcció de nous
centres educatius, rehabilitació dels més vells; millor i major
contractació del professorat; Pla d’infraestructures sanitàries,
construcció dels quatre nous hospitals, i ara ja tenim el Mateu
Orfila de Menorca, Formentera, Inca i Son Dureta, mal que els
pesi; tenim la inversió en noves places residencials. En
definitiva, tot això és gràcies que aquests quatre anys hem
tingut un Govern del Partit Popular, amb o sense endeutament.

I efectivament, si haguéssim tingut una altra vegada un
pacte de progrés, tot això és evident que no ho tindríem, bé, i
ja ho hem sentit amb les explicacions que ens han donat aquí,
que, per a vostès no s’hagués fet res de res. I per suposat no
entraré a, ... i és molt trist, Sr. Conseller que per tractar de
temes polítics s’agafin, com certs portaveus, en aquest cas del
Partit Socialista, que s’entri en desqualificacions personals
quan del que parlam aquí és de política.

Res més.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica, té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Saltarem la intervenció de la portaveu del Grup Parlamentari
Popular perquè, a part d’intentar desqualificar, ni això sap fer,
no ha aportat res més de rellevància en aquest debat, per tant
em centraré en les seves afirmacions, Sr. Conseller.
Afirmacions que ens duen a pensar que vostè no viu en aquest
món, Sr. Ramis; vostè viu en aquell món de contra infantils, el
món de “iupi” que es coneixia, un món irreal, un conte de
ciència ficció, perquè la foto que ens presenta del present i del
futur no té absolutament res a veure amb el present i amb les
previsions de futur que fan i que no fan només únicament els
grups polítics de l’oposició; li record que no li he presentat, la
foto que presenta, sense anar més lluny, la Sindicatura de
Comptes, no és d’un futur molt optimista sinó més aviat tot el
contrari.
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Però el més trist, Sr. Conseller, és que intenti adjudicar a la
resta el que només és un mèrit seu; vostè no pot venir aquí i dir
que som els reis de la mentida, quan això ho tenen vostès
adjudicat des del primer dia que començaren a gestionar en
aquesta comunitat autònoma, vostès han dit una mentida rera
l’altra, i està demostrat, Sr. Conseller; vostè cada any, quan ve
aquí a presentar els pressuposts, presenta un conte de ficció,
presenta uns comptes que són un frau, a aquest Parlament i a
tota la societat, i no he fet referència al tema de la llei
d’acompanyament, que també és responsabilitat seva, perquè
aquí ja és el ridícul més espantós el que fa vostè cada any en
aquest Parlament intentant defensar-la, Sr. Conseller.

(Remor de veus a la sala)

Ara tendrà el seu torn, Sr. Conseller, no es posi nerviós.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor, Sr. Diputat, un moment per favor.
Cada un de vostès tendrà el seu torn, guardin i respectin, per
favor.

Gràcies.

EL SR. BONED I ROIG:

Miri, a vostè, i em pareix prou greu, no li fa cap vergonya,
ho ha reconegut aquí, reconèixer que la seva política només es
regeix per interessos partidistes, que vostè fa política
econòmica sectària, que vostè només defensa els interessos del
que està prop del seu partit, ja li han dit també altres portaveus,
i jo mateix, que l’interès general vostè el desconeix
absolutament. Ens diu que nosaltres, ah, i sap quina és la
diferència? Perquè diu al final: qualsevol podria entendre que
tots som iguals, i com no diuen tots els polítics són iguals i tots
fan el mateix; no, no, la diferència és que vostès, per tal
d’acomplir el seu programa electoral, no s’aturen ni tan sols
davant la llei, i vostès estan fins i tot disposats a trepitjar
aquesta llei per tal d’acomplir els seus objectius polítics, i
aquesta és la diferència entre la seva manera de fer les coses i
la manera dels altres i de la nostra en aquest cas.

Ha parlat aquí de ridículs, em pareix greu que vengui aquí
vostè a parlar de ridículs; no se’n recorda de l’autotaxa aquella,
no se’n recorda de les mentides que va dir amb l’autotaxa? No
se’n recorda que vostè -està en el Diari de Sessions, Sr.
Conseller-, si és que és increïble que vostè vengui aquí i
pretengui fer creure que el va dir i que està en el Diari de
Sessions ara no ho va dir. Vostè mateix va reconèixer a una
comissió que la seva primera idea, per recollir, perquè així ho
necessitaven, era gravar el trànsit de mercaderies, i vostè ho va
reconèixer, no se’n recorda ja? Però com que no va poder,
llavors van passar al tema de l’autotaxa, que primer tenia acord
amb el sector; segon, ja no hi havia tal acord, i que s’havia
d’aprovar per regularitzar un sector en crisi. No, no, Sr.
Conseller, són tantes les mentides, és tant el ridícul que ha fet
vostè amb algunes coses com aquestes que no crec que sigui
digne de sortir aquí i acusar els altres de mentides.

(Remor de veus a la sala)

Política d’inversions. Miri, la mateixa Sindicatura ja li ha
dit, vostè a qualque any, sense anar més lluny, el 2005, es veu
un fort increment de la inversió, però sap per què? Perquè ho
diu clarament també, perquè sobretot en inversions en
carreteres; i vostè ha jugat amb això també, amb els ingressos
en carreteres, recordi aquells 150 milions que vostè va
pressupostar i no existien, però sí va gastar; i què dir de la
manipulació d’ingressos, d’aquells 582 els quals tampoc
existien, no estan reconeguts enlloc, però també vostè, com li
hem dit, també se’ls va gastar.

I anem, perquè no em quedarà temps, a un element clau,
l’endeutament: vostè diu que ho ha fet perquè necessitaven fer
moltes coses, però és que no se n’adona que aquí no s’acaba el
món, que hi ha un futur, que hi ha gent que haurà de gestionar
pressuposts públics durant molt temps, i vostè el que fa és
posar-los les manilles perquè no puguin fer absolutament res en
gestió de pressupost públic en el futur, perquè vostè s’ha
encarregat de comprometre-ho en aquests moments; ha
incrementat desbocadament l’endeutament, en alguns casos,
fins i tot, el darrer de la Sindicatura de Comptes ho deixa molt
clar, hi ha endeutament que vostè, hi ha deutes que vostè no
pressuposta com a tal deute i en canvi sí que figuren en els
actius de les empreses públiques, aquí se segueixen utilitzant
les empreses per fer de caixes B i de govern a l’ombra; com
aquells avals que també donen a aquestes empreses, aquests
avals que, entre d’altres coses, serveixen per justificar despesa
corrent -i també li diu la Sindicatura, no m’ho estic inventant
jo-, i això és ilAlegal, Sr. Conseller, és ilAlegal endeutar-se per
invertir en despesa corrent, les inversions han de ser per a nova
inversió, no per a despesa corrent, i vostè si ho està fent -clar,
però ho fa a través de les empreses perquè d’aquesta manera no
se’l pugui criticar.

I el tema dels plurianuals, aquí ha quedat també molt clar
què és el que vostè fa: comprometre el futur, comprometre
absolutament el futur a compte ...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Boned, per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

... d’infraestructures executades en aquest moment, però que
no permetrà ni tan sols el seu manteniment en un futur, perquè
vostè s’ha encarregat de comprometre.

Miri, el resum sap quin és, Sr. Conseller, a part, ja li dic, de
la manipulació, el frau i l’engany sistemàtic en la seva gestió?
Vostè ha endeutat i ha compromès despeses en aquesta
comunitat autònoma amb aquests quatre anys per un valor
superior als 5.000 milions de pessetes, i aquest és un rècord i
un mèrit que vostè té i que ningú no li podrà llevar ni un
moment. Vostè, crec que és desitjable que hauria baixat en
aquests moments, posats els peus a terra, hauria d’haver
abandonat aquesta actitud d’arrogància i de menyspreu a tot el
que li diuen des de l’oposició i des d’altres organismes, ...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, per favor, si és tan amable.

EL SR. BONED I ROIG:

Si, acab. ... com la Sindicatura de Comptes, i hauria de ser
bastant més realista en la gestió dels comptes públics, cosa que
no ha fet, Sr. Conseller.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Diputat, i especialment senyors diputats del Partit Popular,
mai no he volgut dir que tots els polítics eren iguals, perquè la
veritat no és aquesta i en prenguin nota. Miri si no som iguals
que l’únic any que podem comparar com actuam uns polítics
del govern del Partit Popular i uns polítics d’esquerres és a
l’any 2003; despeses protocolAlàries i de representació a l’any
2003, vàrem governar sis mesos cada un, és a dir, veurem qui
gestionava en temes de fum, en temes de subvencions
electorals, no subvencions no, perdó, en tema de compromisos
i comprar vots; la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, en tema
d’accions protocolAlàries, el 71% el va gastar el primer
semestre. Per tant, és a dir, l’anterior conseller va gastar el 71%
i jo el 29%, no tots els polítics som iguals, no tothom es dedica
a fer despeses protocolAlàries i aquest tema.

A nivell de presidència, el 65%, i això que hi va haver un
mes que estava en funcions, que no tendria teòricament estar-hi
molt, el 65% ho va gastar l’anterior president, el Sr. Matas va
gastar el 35% en despeses protocolAlàries i de representació.
Evidentment, hi ha polítics que es dediquen a fer despeses
protocolAlàries, a gastar els doblers en dolls, i polítics que feim
feina, per tant estic d’acord que no tots som iguals.

Diu el Sr. Ramon que és la legislatura de l’endeutament en
termes relatius i absoluts. En termes absoluts sí, en termes
relatius ja li hem demostrat que no; es varen endeutar vostès un
128% més respecte del que vàrem trobar. Evidentment
manejam més pressupost, més necessitats, més realitats fetes i
en termes absoluts sí, 920 milions, són les dades del Banc
d’Espanya, no treguin dades de 4.000 milions i 5.000 milions,
que això d’endeutament no té res. Jo comprenc que vostè, el
seu nivell de fer política sigui ajuntar-ho tot, com també, deia
el Sr. Sampol, després en els passadissos, però no té cap rigor;
l’endeutament que diu el Banc d’Espanya són 920 milions
d’euros. I d’aquests 920 milions d’euros, si haguéssim cobrat
el conveni de carreteres s’hagués quedat en 460 milions, en
cobrar tot aquest tema; és a dir que seria un endeutament
inferior al que va fer el pacte de progrés, és a dir que tant
d’endeutament, tant de voler fer cavall de batalla d’aquest tema
és ridícul, i més si comparam tot el balanç d’inversions fetes,
les millores en sanitat, les millores en educació, és que passar

de despesa sanitària de 600 i busques d’euros a 1.060, i la
despesa en educació, a més dels increments del nombre
d’alumnes, més de 1.000 euros per alumne que dedicam a
l’ensenyança pública, són temes que es noten en el carrer i
evidentment es tenen.

Diu la Sra. Mascaró que la Sindicatura es queixa dels
plurianuals. Sra. Mascaró, llegeixi l’informe, la Sindicatura no
es queixa de res, la Sindicatura diu el que hi ha en plurianuals
-no ho ha llegit-, cita el que hi ha en plurianuals, la Sindicatura
no fa valoracions, la Sindicatura no fa cap valoració perquè no
és la seva funció.

(Remor de veus a la sala)

No fa valoracions, constata la despesa en plurianuals.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, per favor, si és tan amable.

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

És a dir, per tant, vostè fa una falsedat, quan diu que es
queixa; no, constata el que hi ha, és a dir, la valoració la fa
vostè i té tot el dret a fer la valoració negativa, perquè vostè fa
política, però la Sindicatura no fa política, no mesclem la
Sindicatura.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, també li record que la interpelAlació l’ha
promoguda el Sr. Boned, que no s’adreci, per favor, a altres
diputades, i per tant es refereixi al Sr. Boned, si és tan amable.

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

Moltes gràcies, Sr. President, i ens centrarem. Diu el Sr.
Boned que visc a un món irreal, un món irreal que està suportat
per 30 diputats i els que han suportat la seva postura són 26, és
a dir, qualque diferència hi ha d’haver i els ciutadans donaran
suport, dia 27 de maig, a quin és el món més real. Crec que a
hores d’ara ja tenim un punt de referència, que serà el 27 de
maig en aquest tema.

Contes de ficció. Perdoni, no, el que eren contes de ficció
eren els anteriors que, com li he dit abans, que pressupostaven
un creixement del 3,5% quan no arribava a l’1%, quan no es
pressupostaven nòmines. És a dir, els pot agradar més o menys
el pressupost, l’endeutament, però nosaltres ho hem reflectit
amb pressuposts reals des del primer dia, i jo comprenc que
això els sap greu, que haguem afrontat i haguem dit les veritats
en aquest tema. Com li deia, i així ho reflecteixen els informes
de la Sindicatura de Comptes als quals vostè ha fet tantes
referències, que durant el Govern anterior no es pressupostaven
ni tan sols la despesa real que es feia en el tema anterior.

Tema de la política econòmica sectària. Doncs, la política
econòmica sectària ha creat ocupació per a tothom i no per a
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cap grup polític, per tant és una política econòmica que ha
afavorit tothom.

Les inversions en carreteres són reals, les tenim i qualque
dia les cobrarem, és a dir, no tenim cap dubte en aquest tema.

I el tema, quan vostè parla de l’endeutament, bé, vagi al
Govern central; RENFE té un pla d’endeutament de 4.500
milions i creixerà en un 50% més. Per tant, per a inversions
tothom s’endeuta. I aquest tema que vostè no critica,
l’endeutament de RENFE, i que a nosaltres no ens beneficia en
absoluta, no entenc com pot criticar -sí que ho entenc, perquè
vostè fa política-, però ha d’entendre que no em preocupa el
més mínim que em critiqui, perquè nosaltres ens hem endeutat
amb 920 milions d’euros per fer 18 carreteres, per fer 3
hospitals, per fer 21 centres de residències de tercera edat,
centres educatius, etcètera. És a dir, en aquests casos i per
millorar serveis socials, com és la sanitat. Per tant, creim que
estam en el camí correcte i la millora de l’activitat econòmica,
permetrà en el futur, com es demostra ara amb els increments
d’ingressos, anar pagant tot aquest endeutament, que aquesta és
la clau: vostès no creuen en la política econòmica que una
major activitat produeix majors ingressos i nosaltres sí. I amb
la major activitat econòmica es pagaran tots aquests deutes.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

III. Moció RGE núm. 646/07, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a polítiques en matèria de
ràdio i televisió públiques, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 9004/06.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat i votació de la moció RGE núm. 646/07,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
polítiques en matèria de ràdio i televisió públiques, derivada
del debat de la interpelAlació RGE núm. 9004/06. Per defensar
la moció, té la paraula la Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, efectivament, aquesta moció és
conseqüència de la interpelAlació que vàrem veure aquí fa dues
setmanes, jo crec que es pot concloure o es desprèn d’aquell
debat clarament diverses qüestions: en primer lloc, que la
gestió econòmica, i d’això parla en part la nostra moció, que la
gestió econòmica, com dic, de l’ens públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears ha estat del tot irregular, i no ho deim
nosaltres, ho diu la pròpia Sindicatura de Comptes en el seu
informe de l’any 2005, el qual ja vàrem debatre, com dic, a la
interpelAlació de fa dues setmanes. La pròpia Vicepresidenta del
Govern, quan va intervenir, va ser incapaç de desmentir o
contrarestar cap ni una de les demolidores conclusions d’aquest
informe de la Sindicatura de Comptes, i l’únic que va fer és el
que fa sempre, contraatacar posant altres exemples que no
tenen res a veure d’altres televisions o d’altres informes de la
Sindicatura de Comptes, de l’anterior legislatura quan ni tan
sols existia IB3.

Per tant, el que demanam en el primer punt, el que demana
la nostra moció és una cosa claríssima i òbvia, que és acomplir
la llei. Supòs que el Grup Popular i tots els grups polítics hi
estaran d’acord, perquè, si no, no ens podem imaginar com es
podria estar d’acord que no es vulnerin els principis de
publicitat i concurrència en la contractació, perquè això és una
de les coses gravíssimes que diu la Sindicatura de Comptes:
que IB3 va incomplir, va vulnerar la publicitat i la concurrència
amb la contractació. I vull recordar que la Sindicatura va
examinar 27 expedients, que aquests 27 expedients suposaven
el 87% de l’import econòmic adjudicat per IB3 l’any 2005, i
que tots, absolutament tots, tenien irregularitats, algunes, a més,
com he dit abans, gravíssimes. Crec que no es podia tenir una
conclusió, un informe més demolidor, des del punt de vista
econòmic.

Però és que, a més, en tenim més. IB3, en lloc de rectificar
en la manipulació, en la difamació i en la mentida, cada dia s’hi
recrea més. M’explicaré: la consigna donada per part del
Govern, perquè saben que IB3 respon a les consignes directes,
les consignes polítiques del Govern i del Sr. Matas, com dic, la
consigna és: tenim la millor televisió i la més barata; que això
sigui un desig o un somni ho podem compartir tots, però al dia
d’avui és una absoluta mentida. Tenim una televisió que costa
el triple que Televisió Espanyola; tenim una televisió que costa
el doble que TV3. I si parlam de qualitat, m’agradaria poder dir
que és la millor, però, en definitiva, com va dir, repetim les
paraules del nostre company, el Sr. Sampol, a una de les
darreres intervencions, desgraciadament som davant d’un
cutrerío, va dir literalment. Per tant, una televisió que és una
ruïna econòmicament, amb un deute de 100 milions d’euros, i
que, segons com han dit abans, la pròpia Sindicatura de
Comptes, si fos una empresa privada estaria en fallida; diu
aquest informe que s’ha de destacar que les pèrdues de
l’exercici del 2005, reflectides en els comptes anuals
individuals de les dues societats mercantils, la situen en el
supòsit de dissolució previst a l’article 260 de la Llei de
societats anònimes. Però això, al Govern i a la direcció d’IB3
li és absolutament igual.

No vull ser reiterativa, perquè hem tengut oportunitat de
denunciar-ho aquí, en aquest plenari, en moltes ocasions, quant
a les denúncies de manipulació i de manca de pluralitat, perquè
crec que al dia d’avui ja ningú ho posa en dubte, ni el propi
Partit Popular, encara que amb la boca petita i de portes endins.
Però no puc deixar, i sí vull ressaltar, un fet recent que crec que
és ja la gota que fa vessar el got, que el director d’un programa
de ràdio, el matí, a IB3 Ràdio, el Sr. Alarcón, sigui a la vegada
l’actual director general d’Habitatge de l’Ajuntament de Palma,
per a mi és un escàndol, però que, a més, demani una reducció
de jornada a aquest consistori per dedicar-se, per poder
dedicar-se més a la ràdio, no és que sigui un escàndol; des del
meu punt de vista és una estafa i per tant una malversació dels
doblers públics, i molt alerta a aquells càrrecs públics, càrrecs
polítics que prenen aquesta decisió.

Ja havíem denunciat en el seu moment que el Govern
utilitzava comissaris polítics per controlar IB3, però és que al
dia d’avui s’ha arribat a un punt, m’atreviria a dir, que tot IB3
és una comissaria política del Sr. Matas i del Partit Popular que
sustenta aquest govern. Perquè jo pensava, o la concepció que
jo tenia de directors generals, alts càrrecs, etcètera, precisament
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era tot el contrari del que es farà ara, i és que tenien una
dedicació especial que precisament no tenien un horari fix, com
la resta dels funcionaris, perquè havien de fer més hores que un
rellotge, per aquest plus de confiança que tenen en el polític de
torn. Però què fa ara el Govern? Tot el contrari, com que
alguns comissaris polític a IB3, abans de les eleccions,
evidentment, creuen que se’ls ha de compensar econòmicament
aquest esforç que fan, que el fan molt bé, per suposat, de
campanya sistemàtica pro PP i que han de guanyar més doblers,
el que fan és colAlocar-ho de director general sense fer feina.
Com dic, això és una estafa i una malversació de doblers
públics.

Quina ha estat fins ara, no sé quina és la resposta del
Govern, només conec la resposta de la directora general, de la
Sra. Umbert, que aquest diumenge, dia 25 de febrer, ha declarat
que “IB3 sólo tiene que verificar que el Sr. Alarcón tenga los
papeles en regla”, jo supòs que immigrant ilAlegal no ho és,
nosaltres no hem dit això, o sigui “los papeles en regla” supòs,
no ho sé, els deu tenir, que deu estar empadronat per aquí; diu:
“No tiene contrato alguno con IB3 y la situación que mantenga
con el Ayuntamiento es cosa de él”. És a dir que la directora
general, davant d’aquest escàndol, quasi el que ve a dir és que,
només li faltava dir que aquest senyor jo no el conec, no té cap
relació amb IB3, perquè com tot això ho tenim externalitzat i
ho contracta una empresa, que, per cert, d’això també ara
tendrem oportunitat de parlar, aquí tothom se’n renta les mans.

A més, per seguir parlant de pluralitat o de manca de
pluralitat i de manipulació, crec que va ser molt ilAlustratiu un
reportatge del Diario de Mallorca, del passat dia 19 de febrer,
el qual posava en dubte la pluralitat d’IB3 amb exemples
concrets; no me posaré aquí a relatar-los perquè crec que tots
els coneixement.

Però seguim amb aquestes obsessions i mentides del
Govern, de què tenim la millor televisió, la més barata i la que
té més audiència de tot; és a dir, un “xollo”. A la passada
interpelAlació ja vàrem agafar en un renúncia a la Sra.
Vicepresidenta, quan va dir que IB3 era la quarta televisió més
vista, després de Televisió Espanyola, de Tele 5 i d’Antena
Tres, a més, que és la televisió autonòmica més vista de les
quatre que s’han creat recentment, més o menys a les mateixes
dates. Això és absolutament mentida, segons les dades de
SOFRES, IB3, d’aquestes quatre autonòmiques que s’han creat
recentment, és sempre la tercera, la penúltima. Per tant, és que
vostès menteixen fins i tot amb les dades de SOFRES, que
qualsevol persona les pot comprovar.

Tercera mentida del Govern i del Partit Popular, la seva
obsessió, sempre la comparació amb TV3, el doble que TV3.
Una altra mentida, això és un objectiu molt lloable i tant de bo
el dia de demà sigui la televisió més vista del món per la seva
qualitat i perquè ajuda a vertebrar aquestes illes, però al dia
d’avui, mentre això sigui una arma política, és absolutament
mentida. Només un exemple: fa poques setmanes vàrem poder
veure aquesta entrevista del Sr. Matas, al programa del Doctor
Beltran, on no hi havia ni un sol periodista de les Illes Balears,
una entrevista que en teoria va aixecar o hauria d’haver aixecat
expectació, idò bé, va tenir el 3,4% de quota. A la mateixa
hora, aproximadament, es feia un programa a TV3, 30 minuts,
el qual va ser seguit per més de 18.000 espectadors, és a dir,

quasi un 32% de quota. Per tant, una mostra més, ho pos només
com a exemple, de l’obsessió i de les mentides que el Partit
Popular ens fa quan compara una televisió autonòmica i l’altra.

Però si la seva obsessió és aquesta, i no és que tenguin una
obsessió perquè sí contra TV3, si jo ho entenc, el que volen fer
és a veure si la poden eliminar, tapant, per exemple, el futbol el
cap de setmana, perquè no tengui tanta audiència i que aquesta
audiència la tengui IB3. El que poden fer ja directament és
tapar el senyal, que ja ho fan a dies i a hores i així ja es queden
vostès tranquils i diuen que IB3 és la tele que més es veu. I si
tapen Televisió Espanyola i Tele 5 passarà a ser la primera, i
això és el camí que vostès segueixen.

És a dir, quan més pluralitat hi hauria d’haver, quan IB3
s’ha de guanyar l’audiència, què fa el Partit Popular? Anam
tapant programes i senyals que es veuen molt i així IB3 serà la
més vista; home, això és trampa. Per això, a la nostra moció,
des del meu grup, demanam que no es tapi el senyal de TV3
quan es fan o retransmeten els partits de futbol, entre d’altres
coses, perquè IB3 no té el dret tampoc ni pot emetre aquests
partits de futbol; per tant, quin és el motiu real pel qual el Partit
Popular prohibeix que a les Illes Balears es pugui veure la lliga
de futbol a través d’IB3, perquè ara tapen el futbol, però amb
quina base legal? Passat demà ens poden tapar un altre
programa, Polònia, per exemple, perquè critica molt el Partit
Popular. Clar que també fa un programa que ridiculitza i té la
valentia de ficar-se amb tots els grups polítics, fins i tot els que
donen suport al Govern, on es ridiculitza el propi president de
la Generalitat.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Costa, per favor.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Acab, Sr. President. Vostès s’imaginen, per exemple, a les
Illes Balears un programa de sàtira política tipus Polònia? Aquí
és ciència ficció.

I per últim, i acab, Sr. President, el Govern sempre ha
defensat l’externalització de determinats serveis fonamentals
d’IB3, inclosos els informatius; idò bé, fa deu dies que s’ha fet
pública una recent sentència del Tribunal Suprem, del dia 7 de
febrer, on confirma la ilAlegalitat d’aquestes pràctiques, que en
aquest cas feia Canal 9, Televisió Valenciana, quan va
externalitzar els informatius, la venda de publicitat, etcètera; un
model audiovisual, el del Sr. Zaplana, el qual ha servit de guia
al Sr. Matas i que al dia d’avui, aquest mateix mes, el Tribunal
Suprem ha dit que era ilAlegal. Per tant, senyores i senyors del
Govern del Partit Popular s’haurien de replantejar les
externalitzacions, les quals, com dic han estat ja anulAlades,
encara que sembla que el Partit Popular cada dia més ha triat
aquesta forma de governar.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. Per part del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula el Sr. Ramon.
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EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, veim aquesta moció del Grup
Socialista sobre IB3 i jo diria prèviament algunes qüestions. És
necessari o és convenient tenir una Ràdio i Televisió pública de
les Illes Balears? Jo crec que sí, de fet hi havia una unanimitat
en aquest Parlament. I per què és convenient tenir una ràdio i
una televisió pública? D’entrada ha jugar un paper important de
normalització lingüística. Després ha de ser un instrument de
pluralisme polític i social. Després també ha de servir per a la
cohesió territorial. I lògicament, encara que sigui una empresa
pública, també ha de tenir alguns criteris de la privada. Està
clar que les inversions públiques busquen una rendibilitat
pública, però crec que no ens podem permetre en aquesta
comunitat una ràdio i televisió públiques que sigui un pou sense
fons allà on desapareixen els recursos públics.

Miri jo crec que de tot això no hi ha res. No és una ràdio i
televisió públiques que serveixi per a la normalització
lingüística, és una televisió i ràdio pública que té un
percentatge molt important de les seves emissions que no són
en la nostra llengua. No és una televisió i una ràdio pública que
serveixi per al pluralisme polític i social, és de partit, és un
instrument de propaganda del partit i un instrument d’atac a
l’oposició. Crec que tampoc serveix per a la cohesió territorial,
crec que no té audiència, que efectivament les xifres que es
donen no són certes i la demostració palpable de què ningú es
creu aquesta suposada audiència és el fet que no hi ha
anunciants privats, el percentatge d’ingressos privats és
absolutament ridícul. Al final és una televisió i ràdio pública
que va acumulant un deute absolutament injustificat, com ha dit
la Sra. Costa i com diu l’informe de la Sindicatura de Comptes.
Si això fos una empresa privada estaria en fallida.

Per tant, li anunciam que el nostre grup dóna suport als
punts d’aquesta moció del Grup Parlamentari Socialista.
Pensam que són un seguit de punts lògics, però el que creim
també és que més enllà fins i tot d’aquests 5 punts que hi ha
aquí, el que és necessari seria una reorientació global del
sistema de televisió i de ràdio pública de les Illes Balears,
tornar al consens dels grups parlamentaris. Crear un sistema
públic que tengui credibilitat, que pugui tenir audiència i que
la pugui tenir per si mateixa, per a la seva qualitat, per a la seva
diversitat, perquè ofereixi altres coses i no perquè es dediqui a
tapar senyals d’altres televisions. Això crec que seria el més
important i possiblement allò que de cap de les maneres està
disposat el grup que té la majoria. Però una televisió que es
finança exclusivament amb fons públics, l’aportació privada via
publicitat és absolutament insignificant, ha de ser això, una
televisió al servei del conjunt dels ciutadans, al servei de la
població i no una televisió al servei del partit que governa, de
propaganda del partit i com deia abans, d’atac sistemàtic i fins
i tot d’amenaces cap a l’oposició. Però això és la que tenim, la
moció del Grup Socialista implica, si s’aprovés, una millora
important. Ara voldria insistir, el que fa falta realment és un
replantejament global del sistema i passar a un autèntic sistema
públic i de servei.

Bé, passant als punts de la moció, estam absolutament
d’acord en què s’insti el Govern a donar compliment a les
recomanacions de la Sindicatura de Comptes. Però és que no
s’hauria d’haver d’instar, això hauria de ser una cosa

absolutament elemental. Ara vista la intervenció del conseller
d’Hisenda que hi ha hagut a la interpelAlació anterior, està clar
que no pensen fer cas de les recomanacions i que fins i tot,
minimitzen o neguen les recomanacions i les denuncies de
deficiències que fa la Sindicatura de Comptes.

La segona, destituir la directora general d’IB3 i nomenar
una persona de consens. Això és una mica la prova del (...). Ja
dic, necessitam una reorientació total i absoluta d’aquest servei.
Ara amb una persona que és colAlocada allà pels serveis que ha
prestat al partit i amb el mandat públic i privat, amb reunions
secretes de seguir donant suport al partit que l’ha nomenada,
simplement amb aquesta persona al front, ja no ha de demostrar
res perquè ho ha demostrat absolutament tot, no és creïble que
hi hagi una modificació en el funcionament i en el sectarisme
d’IB3. La creació del Consell Audiovisual de les Illes Balears,
és una cosa que tampoc s’ha tengut cap voluntat de fer fins ara,
perquè el que volen és tenir aquest instrument al servei del
partit, qualsevol cosa que siguin controls o aportacions d’altres
veus no és desitgen per part del Govern. I lògicament també
estam d’acord amb la seva creació de manera immediata.

Deixar de manipular i de censurar els continguts de les
informacions. Això possiblement és impossible si no és
conseqüència del punt 2 i d’una voluntat diferent de gestionar
i de dirigir aquesta ràdio i televisió. Amb l’actual equip dirigent
és absolutament impensable, és una necessitat òbvia, és un altre
punt que no hauria de figurar en cap moció perquè no s’haurien
de donar aquestes condicions, però sí que evidentment es
donen, sí hi ha manipulació, censura i en conjunt són uns
informatius de pura propaganda política. I per últim, deixar de
tapar el senyal de TV3 en les emissions de partits de futbol,
també hi estam d’acord. Ara voldríem afegir en aquest punt que
quan surt IB3 i tapa les freqüències de la Televisió de
Catalunya, ho fa amb una clara intencionalitat i a més,
segurament se’n recordaran que va començar tapant un
programa que podria ser incòmode i que s’emetia per part de
TV3. 

Està clar que la creació d’IB3 no és per ser un instrument
més que colAlabori en la difusió de la nostra llengua i que
compleixi el mandat legal d’afavorir que es rebin totes les
emissions en llengua catalana, sinó que ocupa aquestes
freqüències, intentant ocupar, sense aconseguir-ho, l’audiència
i relegar les altres emissions en llengua catalana a unes
freqüències que ja s’han de tornar sintonitzar. Però la voluntat
des de l’inici d’ocupar aquestes freqüències, de tapar el senyal
d’una televisió que ja tenia molts d’espectadors i que es feia en
la nostra llengua, és una voluntat absolutament contrària a
l’obligació de la normalització lingüística i de fomentar els
audiovisuals en llengua catalana.

Moltes 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:
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Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. És un
debat reiterat en aquesta casa i crec que ara comença a haver-hi
un punt més de propostes polítiques d’allò que un farà quan
governi, que gairebé anàlisi d’allò que faria. Crec que el que
voldria fer el Partit Popular amb aquesta televisió IB3 ha
quedat prou aclarit, una primera cosa que és un encert, és
posar-la en marxa i una segona cosa és utilitzar-la per fer
corretja de transmissió, per fer partidisme, per fer
despersonalització ideològica del país, que és una cosa que
lamentam, però que ho està fent realment i amb contundència.
I només tenim un avantatge i és que l’èxit d’infiltració social és
bastant limitat.

En aquest sentit donam suport a la moció subsegüent que
presenta el Grup Socialista, apuntant que per ventura a
nosaltres ens hagués agradat..., vàrem estar a punt de presentar
una esmena en aquest sentit, de posar més èmfasi en la qüestió
lingüística o identitària, crec que és un dels grans dèficits que
té IB3. Tot i que el plantejament que se fa a la moció és també
dels altres punts flacs, com és el pluralisme i la gestió
econòmica. I només hi ha una breu referència sobre el tema
dels partits de futbol que trobam que és indicativa, important
per fidelitzar audiència en llengua catalana, però que al final hi
notam a faltar, ens hagués agradat que també hagués aportat
aquesta altra crítica que per a nosaltres és cabdal dins la
valoració i dins el balanç d’allò que representa aquesta nova
cadena.

Per un vent se’ns apunten les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes, realment són gravíssimes tractant-se
de l’any 2005, per tant des d’un principi, la quantitat
d’irregularitats comptables..., però no comptables, de
negociacions al marge de les convocatòries públiques, de triar
primer el contractista i no el concurs. Tot un seguit de punts,
alguns d’ells realment escandalosos, cap dels contractes
subscrits o analitzats per la Sindicatura varen quedar al marge
de la crítica dels síndics. Per tant, realment és una situació que
mostra, no ja la insuficiència econòmica d’IB3, ja la coneixíem,
sinó irregularitats estrictes de gestió. Després també que
evidentment s’està enganant respecte la gestió econòmica, des
del moment en què es donen subvencions i es juga amb crèdits
que no podrà tornar, millor dit, perquè no els fa la comunitat,
els fa IB3, quan són plenament conscients que IB3 no podrà
retornar els crèdits que subscriu. Ens deia la Sra. Huguet que
no passa pena perquè tard o prest l’Estatut ho compensarà. Ja
ho veurem, però la veritat és que està a anys, botant d’una
manera absolutament errònia des d’un punt de vista d’economia
financera, confiant en què s’aprovarà un Estatut no deixa de ser
sorprenent.

El segon element és el tema de la pluralitat i crec que té dos
elements claus, el Consell Audiovisual perquè hi hagi realment
un anàlisi extern, des d’aquest punt de vista que legitima, que
són molts els que opinen i que vetllen per a aquesta
independència, ens pareix molt positiu i molt simptomàtic que
no s’hagi volgut crear fins ara. Que el director general sigui
consensuat també ens pareix una fórmula que donaria
independència, en comptes de ser una corretja de transmissió.
I que formi part del (...) del Partit Popular. L’altre dia, ara em
contaven, la visita de Jaume Matas a Menorca, es reuneix amb
els alts càrrecs del PP de l’illa i el Sr. Agustí Sintes, el delegat
d’IB3. Per què el Sr. Sintes està entre els alts càrrecs del PP a

una reunió amb en Jaume Matas? Ens ho explicarà supòs el
representant del Grup Popular. Està molt clar, perquè és un alt
càrrec més del Govern dins aquesta reunió. De totes maneres
demanarem explicacions específiques si avui no se’ns donen,
perquè evidentment tot està molt mesclat i el Grup Popular ho
podrà aclarir.

Ja el darrer bot que s’ha apuntat d’aquesta independència,
és que els càrrecs polítics són els que fan els programes
d’audiència. Jo crec que Chaves, hem començat amb el Sr.
Alarcón, jo no sé si el Sr. Matas també farà un programa, un
talk-show i el Sr. Huguet i després començarà el Sr. Flaquer,
també amb totes les seves habilitats que li coneixem i algunes
que es destaparan amb aquesta nova faceta, però realment posar
els càrrecs polítics directament a fer els programes d’audiència
i computar la feina política del director de l’Habitatge per
exemple, una cosa menor, l’habitatge és un problema al final
que tampoc no cal dedicar-s’hi tot el temps a Palma. És una
ocupació de temps parcial. I jo crec que ara veure que els
càrrecs tenen llocs d’aquesta envergadura, com a mínim hem
d’agrair una cosa, que es llevin màscares i ja directament els
diputats, els directors generals i tots els que trobin oportú,
tendran un programa a IB3 i podran passejar-se per allà dins,
perquè la veritat és que com a mínim no hauran de dir, no,
aquest senyor és independent, senzillament perquè faci de
corretja de transmissió de les consignes que se’ls donen des
d’aquí.

L’altre element que se’ns apuntava és el tema del català en
els partits de futbol. Certament no hi ha cap sentit que es tapi
la connexió de TV3, ja no ho enteníem quan ho feia IB3, però
molt menys des del moment en què IB3 perd l’emissió dels
partits i TV3 la té per mor dels drets d’emissió que té damunt
el FC. Barcelona. Per tant, des del moment en què TV3 es veu
aquí, res més bo que també se segueixi veient. Què passa? Que
realment hi ha odi a les cadenes en llengua catalana, hi ha una
consigna contrària a les cadenes de llengua catalana. El que es
vol és que se vegi cada vegada menys sèries, menys pelAlícules,
menys programació en llengua catalana. En aquest moment
Sofres està apuntat una audiència de l’ordre del 90% en llengua
castellana a les Illes Balears i un 10%, a tot estirar, en llengua
catalana. Objectiu d’IB3, 50 a 50. Això realment demostra que
troba bé que hi hagi un 90-10, ho troba una proporció
adequada, l’adequada al bilingüisme. Per tant, ja dóna al 90 la
meitat i al 10 la meitat per compensar. Em pareix que realment
demostra per quina llengua realment volen apostar, quina és
l’obligatòria segons la Constitució espanyola i tant agraït que
està el PP de què hi hagi una llengua obligatòria, que tothom ha
de conèixer perquè no es compleix un deure constitucional.
Mentre que la domèstica, que la pot utilitzar fins i tot el
conseller de Medi Ambient qualque vegada, tret de què un
diputat li xerri en llengua castellana i aleshores, per cortesia
canvia tot d’una de llengua. I una miqueta això són les
consignes lingüístiques que envia el Partit Popular a la
ciutadania.

Afortunadament com deia, ja acab, hi ha la crisi de les
audiències. Nosaltres voldríem una IB3 realment entrada dins
el país, que tots la sentíssim com a pròpia, uns més que uns
altres. Però realment que tanquéssim files darrera dels símbols
del país i allò que és el nostre ens de comunicació. Jo crec que
TV3 i d’altres televisions autonòmiques de tots els colors ho
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han aconseguit, no és el cas d’IB3 que ha entrat amb aquest
estigma i amb aquest Sant Benet dins la vida mediàtica. I això
està apuntat a un país amb la personalitat que té Mallorca,
Menorca, les Pitiüses, amb un auto-referenciament que el tenim
i molt potent, resulta que està a l’ordre del 6-7% d’audiència,
quan a Espanya, a tot Espanya i no tot Espanya té televisió
autonòmiques, les televisions autonòmiques estan en un 14%
d’audiència. Sofres d’avui, Sofres d’ahir, Sofres d’abans d’ahir,
apunta que a l’Estat espanyol les televisions autonòmiques en
el seu conjunt estan al 14%. A Mallorca IB3 està en el 6,5%,
també hi ha TV3 que també apunta el seu 3% que també
colAlabora. Però realment veure que no arribam a aquest punt,
quan les grans televisions autonòmiques que han arrelat al país
freguen el 18, 19, 20% i competeixen dins el top de les cadenes
estatals, nosaltres conformar-nos en estar a la cinquena, la
quarta, però a molta distància de les grans cadenes, ens sembla
greu.

Per tant, aquí hi ha el nostre oferiment, ara que estan en el
Govern..., d’aquí a un parell de mesos quan estiguin a
l’oposició l’oferiment ha de ser el mateix i és creem, mantenim
una televisió autonòmica, una corporació mediàtica audiovisual
independent, prestigiosa, apreciada per tots, que en puguem
estar orgullosos i que l’utilitzem com a bandera del país. I per
tant, a partir d’aquí, a partir d’aquesta consigna que donen tots,
realment pugui d’audiència i ajudi a crear sentiment de cohesió,
d’identitat, de país i que ho faci a partir bàsicament de
l’element de cohesió bàsic que ha de ser la utilització i el
coneixement de la llengua catalana de les Illes Balears.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gràcies, Sr. President, señoras y señores diputados. Una
vez más señores diputados del Grupo Socialista discreparé
sobre las conclusiones que han sacado de la interpelación del
pasado 13 de febrero. Haciendo un repaso a las intervenciones
de ese debate, mi grupo y en especial el que les habla, sacamos
las siguientes conclusiones. En primer lugar que en materia de
política de radio y de televisión en las Islas Baleares tenemos
los malos muy malos y los buenos. Los malos y siguiendo
órdenes de Madrid, han criticado la puesta en marcha de una
televisión y de una radio propia de nuestras Islas, han intentado
boicotear los actos institucionales, ha interpretado a su antojo
informes de la Sindicatura de Cuentas para insultar a la
directora del ente. Han defendido las televisiones de otra
comunidad autónoma, en detrimento de la nuestra. No han
dudado en ningún momento en dirigir ataques personales a
ciertos trabajadores, o colaboradores de la cadena. Han
denunciado manipulación informativa, a sabiendas de que es
falso, por deseo expreso de sus jefes de Madrid. 

Y de otro lado los buenos, que han puesto en marcha un
proyecto tan ambicioso como el de la Radio y la Televisión de
les Illes Balears, que han generado cientos de puestos de
trabajo especializado. Que han llevado la señal de televisión al

100% de los hogares de estas Islas. Que han conseguido unir
las 4 islas de excelentes conexiones en director. Que han
defendido la personalidad y la identidad del pueblo de las Illes
Balears. Que han promocionado y difundido nuestra cultura y
nuestra lengua. Que han respectado la libertad de expresión, la
objetividad, la veracidad y la imparcialidad de los informativos.
Señores diputados, esta es la conclusión a la que he llegado de
la interpelación pasada.

Y en lo que hace referencia a los puntos de la moción que
nos presentan. Punto 1, el Govern acata y tratará de dar
cumplimiento a las recomendaciones de la Sindicatura de
Cuentas en su informe sobre el ejercicio 2005 del Ente Público
de la Radio y Televisión de las Illes Balears. El Govern y la
totalidad de los entes administrativos que dependen de él, han
cumplido siempre la legalidad vigente. En este sentido cabe
destacar que la radio y televisión autonómica tiene por su
naturaleza y por operar en el mercado audiovisual, en
competencia con otros operadores, una serie de rasgos
específicos respecto del resto del sector público administrativo,
como lo ilustra el hecho de crear su propia Ley 7/85, la figura
de las sociedades mercantiles con forma jurídica de Sociedad
Anónima para gestionar la radio y la televisión.

Punto 2. En relación a la Ley 17/06 de la radio y la
televisión de titularidad estatal, hoy por hoy la misma no puede
ser aplicable, al menos en los aspectos tipificados como básicos
a nuestra realidad audiovisual, ni a la de ninguna televisión
autonómica. Ello por cuanto, el Estatuto de la radio televisión,
Ley 4/80, constituía y constituye la norma básica de las
televisiones autonómicas creadas al amparo de la Ley 46/83 del
tercer canal. Por lo tanto, las televisiones autonómicas siguen
sujetas a la regulación anterior. El propio Tribunal
Constitucional ha declarado inconstitucional la Ley de
Televisión de Aragón porque modificaba el sistema de
designación y cese del director general, considerado básico. El
respecto a las leyes básicas no impide que la ley 7/85 del ente
público de la Radio y Televisión de las Illes Balears pueda
modificarse en el marco de la normativa básica vigente,
aspectos básicos del estatuto de 1980 y Ley 46/83 del tercer
canal. En nombramiento y cese del director general es
considerado básico, por lo que precisamente este punto no
podría por el momento ser objecto de modificación. La
creación y regulación del Ente Público de la Radio y la
Televisión de las Illes Balears, por ley, corresponde al
Parlament de les Illes Balears. Pretender vincular
necesariamente la orientación de la reforma de una ley del
Parlament de les Illes Balears a la Ley estatal de Radio y
Televisión Española, sería vulnerar el principio de autonomía
de la voluntad soberana de nuestro Parlament.

Punto 3. En su artículo 76 del nuevo Estatuto, establece la
figura del Consell Audiovisual de les Illes Balears, como la
entidad encargada de velar en los medios de titularidad pública,
por el cumplimiento de los principios rectores del modelo
audiovisual. Se establece que este Consell será desarrollado por
una ley del Parlamento. Visto lo anterior, les invitamos a
presentar las iniciativas legislativas pertinentes, a fin de que
este Parlament pueda constituir el Consell Audiovisual de les
Illes Balears. Pero nunca podremos admitir que vulneren
ustedes la ley y el propio Estatut de Autonomía.
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Punto 4. Temas de manipulación, censuras y demás. En IB3
no se manipula, no se censura a nadie, no se censura el
contenido de las informaciones. En IB3 las informaciones y los
debates políticos respetan siempre escrupulosamente la
pluralidad. Los únicos que han pretendido coaccionar mediante
sus ataques injustificados, sus presiones, sus campañas
organizadas desde Madrid para denunciar una manipulación,
que no existe y finalmente su boicot, la libertad de información
de los profesionales de IB3 han sido los representantes del
PSIB-PSOE. El Govern de las Illes Balears continuará velando
porque IB3 continúe observando los principios de pluralismo,
objetividad y neutralidad que la Constitución y las leyes
establece. ¿Quieren que les hable de censura? Les recuerdo una
denuncia que han puesto últimamente a Televisión Española?
Es que ustedes censuran incluso a los que hablan bien de
Zapatero. Y no hablemos de los cargos del PSOE que circulan
por una televisión privada, financiada por el entorno de
Moncloa. Sale más el Sr. Bono en la Sexta, que Salinas y el
“tiki-taka”.

Punto 5. Señores diputados del PSOE, hubo un compañero
mío en esta cámara en la anterior legislatura que les dijo en un
debate: “Ustedes no se han leído ni las tapas”, y yo le tengo que
dar la razón, ustedes no se enteran de nada. ¿Han leído la
prensa? “Se acusa al Govern balear de boicotear las emisiones
de TV3". “El canal autonómico catalán ha confirmado que IB3
no boicoteó nada porque la señal del partido no llegó a salir de
su comunidad; el partido sólo fue retransmitido en territorio
catalán porque TV3 sólo tenía derechos de emisión en
Cataluña”. “TV3 confirma que IB3 no emitió el partido Barça-
Alavés porque la señal no salió de Cataluña”. “TV3 sólo
retransmitirá para Baleares los partidos de fútbol amistosos y
tapará los de copa”, TV3, no IB3, TV3, para que les quede bien
claro. “IB3 no es responsable de la no retransmisión del partido
del Barça de TV3”. Y podría seguir.

La temporada 2006-2007 había finalizado el contrato que
la liga de fútbol profesional mantenía durante los últimos años
con la FORTA, en virtud del cual las televisiones autonómicas
tenían la exclusiva del fútbol en abierto de interés general
concretado en la emisión del partido de los sábados. La entidad
Audiovisual Sport, participada por Sogecable i MEDIAPRO,
se hizo con los derechos de la liga de fútbol profesional, y a
todo esto a mi me gustaría que les quedase bien claro un
mensaje: el Barça no se ve en Baleares porque TV3 no quiere.

Y sin nada más que decirles, señores diputados, el grupo de
los buenos no dará apoyo a las barbaridades del grupo de los
malos. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Molina. Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sr. Portaveu del Partit Popular, Sr. Bueno, li hauria de dir,
bé, crec que començaré pel seu final, li prenc la paraula. Diu
vostè que el Barça no es veu a les Illes Balears perquè TV3 no
vol. L’emplaç que tots els grups polítics conjuntament
demanem al Govern de les Illes Balears que surti una petició
formal i expressa del Govern on demani a TV3, en aquest cas,

i a la Generalitat de Catalunya que els partits es tornin a veure
a les Illes Balears, perquè miri vostè per on que dóna la
casualitat que des que vostès governen i han creat IB3 han
començat a tapar el senyal de TV3. Per tant deixin d’enganyar
els ciutadans i deixin de prendre el pèl.

Coincidesc amb els portaveus d’Esquerra Unida i del PSM.
Evidentment amb la nostra proposta nosaltres el que demanam
és tornar al consens, i és molt curiós que el portaveu del Partit
Popular ha dit una cosa gravíssima, i és que el nomenament del
director general, segons vostè, no es pot consensuar, perquè no
es pot extrapolar la llei estatal per analogia amb la legislació
autonòmica. Però si és que ja no és un problema legal, Sr.
Portaveu del Partit Popular, és un problema de voluntat
política. Volen un projecte audiovisual plural, i veraç, i
consensuat?, sí o no? Per a això no ens fa falta modificar cap
llei.

Com, Sr. Portaveu, amb tots els meus respectes, s’ho podria
preparar millor. Diu: “Consell audiovisual; a dia d’avui no es
pot crear perquè no està previst a la llei, i convidam el Grup
Socialista a presentar una iniciativa legislativa”. Si hagués
mirat uns diaris de sessions més enrere hagués pogut
comprovar que deu fer un any aproximadament -ho dic de
memòria- el meu grup va presentar una proposició de llei que
demanava la modificació de la llei autonòmica sobre la
televisió precisament per a la creació del consell audiovisual,
i el seu grup va votar en contra.

Per últim ha parlat vostè i ha dit que a IB3 sobretot un dels
principis fonamentals és la llibertat d’expressió. Miri, si vostè
diu això de portes endins ja estam acostumats a sentir de tot,
però si això ho diu de portes a fora és que la gent se li riurà a la
cara. Que vostè parli de llibertat d’expressió a IB3 quan han
censurat entrevistes perquè no els agradava la samarreta que
portava un entrevistat, l’altre dia a un debat sobre el terrorisme
al País Basc, per capolar el Govern central i per capolar el tema
del diàleg, etc., a l’única periodista que discrepava dels que hi
havia allí li varen arribar a dir terrorista, inclòs el presentador
del debat. I vostès em parlen de llibertat d’expressió? No sé a
qui volen enganyar, però en aquestes alçades crec que ja no
enganyen ningú.

I evidentment s’ha confirmat el que dèiem: que estam
davant d’una televisió de partit, on un professional serveix tant
per dissecar un polític, com per dissecar un cadàver, com per
buscar-te un habitatge a Palma. Aquí tothom serveix per a tot.
Ja ho deien abans d’ahir a una conferència el Sr. Jiménez
Villarejo i el professor Ganuza; deien que la corrupció és una
amenaça a la democràcia, i continuava dient el professor:
“...pero se corrompe porque el beneficio es mayor que el
riesgo de ser castigado”, i això és el que passa a IB3. A vostès
els és igual el model audiovisual perquè allò que esperen és un
benefici polític. En aquest cas crec que el càstig vendrà i esper
que vengui a partir de maig d’enguany, on el PP deixi de
controlar políticament IB3 i on s’ha de viure i esper que es
visqui una transició democràtica a la nostra televisió i ràdio
públiques, on tots els grups polítics hem donat suport a la
creació d’aquest ens, i on els vertaders protagonistes siguin els
periodistes, els professionals, la pluralitat i la informació veraç
i en català.
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Gràcies, Sr. President.

(Petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa.

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé passam a
votació.

24 vots a favor, 30 en contra, per la qual cosa queda
rebutjada la moció núm. 646/07.

Sí, bé, ens diuen..., no sé si els ha dit l’uixer major que no
surt el seu escó reflectit al cartell, però en canvi sí que es
computa el vot. De totes formes el revisaríem, també. El Sr.
Rosselló serà comunitat, també per part del Grup Popular el Sr.
Mayans i també la Sra. Camps.

IV. Debat del Dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, del Projecte de llei RGE núm.
2527/06, de cossos i escales de l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Bé, idò, passarem seguidament al debat del punt número 4
de l’ordre del dia, relatiu al dictamen del Projecte de llei RGE
núm. 2527/06, de cossos i escales de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. 

En primer lloc, si procedeix, en aplicació de l’article 122
del Reglament de la Cambra, el representant del Govern, el Sr.
Conseller d’Interior, farà la presentació del projecte de llei en
qüestió. Sr. Conseller, quan vostè vulgui.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
pasado miércoles día 21 de febrero el Senado aprobó el nuevo
texto del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears que, una
vez sea publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el
boletín oficial de esta comunidad autónoma, entrará en vigor
aportando un marco legal que proporcionará un renovado
impulso a nuestra sociedad para proseguir en sus avances
sociales, culturales, educativos y económicos que faciliten a
nuestros ciudadanos una más elevada calidad de vida mediante
el ejercicio de un mayor autogobierno.

Punto esencial en este nuevo y esperanzador avance son los
empleados públicos, que han de asumir, como ya anteriormente
lo hicieron, cuando empezó a forjarse el estado de las
autonomías, una importante parte del protagonismo y de la
responsabilidad en la transformación y modernización de
nuestra sociedad. De ahí que sea preciso configurar un modelo
de función pública adaptada a nuestras necesidades, a nuestras
necesidades y peculiaridades insulares, cuya columna vertebral
conformarán el presente proyecto de ley de cuerpos y escalas
cuyo debate ahora iniciamos y, próximamente, el proyecto de
ley de función pública que actualmente está sometido a la
consideración de esta cámara.

Fue en verano de 2005 cuando comenzó la redacción de
ambos textos legislativos, anteproyectos aprobados por el
Consell de Govern hace ahora casi un año, exactamente el 17
de marzo de 2006, iniciándose así su tramitación parlamentaria.
El Proyecto de ley de función pública como el que hoy nos
atañe y el de cuerpos y escalas son complementarios; éstos
están (...) ligados entre sí, pues conllevan la (...) de un nuevo
modelo de servicio público fruto de la experiencia adquirida
desde la creación del estado de las autonomías y la evolución
que ha registrado en nuestro país y en nuestra comunidad en
casi tres décadas. 

El proyecto que hoy sometemos a la consideración de sus
señorías es evidente de carácter técnico. Su elaboración
responde al cumplimiento de uno de los principales
compromisos adquiridos en la firma del pacto social 2005-
2007, donde de manera expresa y taxativa figuraba y figura la
revisión de la normativa de la función pública, y concretamente
la ordenación global de los cuerpos y las escalas en que debe
agruparse el personal funcionario. 

Lo más importante a destacar es que nuestra comunidad
autónoma dispondrá, por fin, de una ley específica que ordena
con precisión, rigor y de un modo pormenorizado los cuerpos
y las escalas de nuestros funcionarios ajustándolos realmente a
las necesidades, funciones y competencias de nuestra
administración.

Tal y como he tenido el honor de exponer en anteriores
ocasiones en esta cámara, pondremos punto y final a los
numerosos problemas y vacíos legales a los que, hasta el día de
hoy, hemos tenido que hacer frente. La Ley 2/82, de 22 de
febrero, de la función pública de las Illes Balears, aunque
oportuna en su momento resulta del todo insuficiente en su
regulación de los cuerpos y las escalas, entre otros motivos
porque nuestra comunidad autónoma ha ido asumiendo más y
nuevas competencias y, sobre todo, porque no contemplaba un
planteamiento global y sistematizado de la ordenación del
personal al servicio de nuestra administración autonómica.
Lógica consecuencia de ello ha sido una situación de
indefinición que ha propiciado diversos procesos judiciales por
la carencia de una norma general de las características, los
requisitos y las titulaciones mínimas para el colectivo de
trabajadores públicos. 

Con el proyecto de ley que hoy someto a la consideración
de sus señorías damos un paso decisivo que nos evita entrar en
posibles contingencias o errores de interpretaciones de la
legislación. Por usar un gráfico, el Proyecto de ley de cuerpos
y escalas de las Islas Baleares es como un árbol que cuenta con
un sólido y bien determinado tronco que se ramifica en las
diversas escalas que, a su vez, fructifican en los esquejes bien
agrupados y definidos de las profesiones y titulaciones
necesarias. Es un proyecto de ley sistematizado que parte de los
cuerpos y las escalas ya existentes, que crea las escalas que
resultan precisas para una mejor organización de la función
pública, que determina su denominación y el nivel de titulación,
además de definir las funciones que les corresponden. 

Es además un proyecto de ley que llega hoy a este debate
parlamentario desde el objetivo inicial de lograr el máximo
consenso. Los 35 artículos, 4 disposiciones adicionales, 3
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disposiciones transitorias y 2 disposiciones finales que integran
el Proyecto de ley, incorporan más del 98% de las alegaciones
que han presentado los diversos grupos parlamentarios, es
decir, es un proyecto de ley en cuya tramitación parlamentaria
se han introducido aquellas modificaciones o transacciones que
han permitido forjar un texto legal que se adapta fielmente a las
necesidades, los objetivos y las esperanzas de nuestra
administración autonómica y, sobre todo, a las aspiraciones de
quienes con su trabajo cotidiano hacen realidad una
administración más cercana a sus ciudadanos, más
profesionalizada, más especializada y con una agrupación de
cuerpos y escalas concordante con las necesidades y la realidad
de nuestras islas.

A modo de resumen de este proyecto de ley hemos de
destacar las siguientes características: Resuelve lagunas legales
de la regulación anterior, cumpliendo fielmente el mandato
derivado de la normativa básica estatal mediante la
estructuración de los cuerpos, la reordenación de las escalas y
el establecimiento de los niveles de titulación para facilitar la
correspondiente agrupación y la atribución de funciones a cada
uno de los cuerpos y las escalas. Asegura la intervención del
Parlament de les Illes Balears en los dos primeros niveles de
agrupación, es decir, en la creación de los cuerpos y las escalas
y la necesaria intervención del Govern en el tercer nivel, las
especialidades, que hasta hoy en día no disponían de regulación
propia y surgen de las modificaciones puntuales de la RPT.
Normaliza y unifica las denominaciones de los cuerpos
generales y de sus escalas, suprimiendo las escalas de abogados
del ib-salut y de inspectores de trabajo terrestres, que se
integran en el cuerpo de abogacía y superior, respectivamente.
Se mantienen los cinco cuerpos facultativos o especiales,
introduciéndose algunos cambios de denominación para
acomodarlos a la nomenclatura nacional y europea. Se
reestructuran y amplían las escalas en función de las distintas
ramas profesionales: sanitaria, seguridad, ingeniería, científica,
humanística, etc.; en otras palabras, se aglutinan bajo una
denominación común todas las actividades y profesiones que,
pese a que puedan tener una especialización singular, tienen un
origen común. Se crea la escala de investigación, desarrollo e
innovación, que posibilita que en futuro podamos contar con
personal investigador debidamente encuadrado en nuestra
comunidad. Se establecen las funciones que corresponden a
cada uno los cuerpos y las escalas para facilitar su desarrollo
mediantes las órdenes reguladoras de las funciones concretas
de los puestos de trabajo a las diferentes consellerias y
entidades autónomas.

Señorías, hoy podemos dar un nuevo y decisivo paso en el
nuevo modelo que estamos forjando de la administración de
nuestra comunidad autónoma. Hoy los funcionarios de servicio
en nuestra administración pública autonómica, es decir, al
servicio de los ciudadanos de nuestras islas, confían en que el
Parlament apruebe una ley que les permita saber sin lugar a
dudas, confusiones o interpretaciones cuáles son las opciones
de desarrollo profesional que podrán alcanzar a través de los
mecanismos que por su parte se contienen en este proyecto de
ley. Y hoy, de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución
Española, este Parlament, si se aprueba el proyecto de ley
objeto del presente debate, habrá dado la respuesta más
acertada al mandato constitucional de eficacia administrativa.

Muchas gracias.

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam ara la defensa
conjunta, per cada un dels grups esmenants, de totes les
esmenes que es mantenen i que són la RGE 3876/06 del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i les RGE 3974, 3979
i 3984/06 del Grup Parlamentari Socialista.

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
seré molt breu, ni tan sols pujaré a la tribuna perquè és una sola
esmena la que mantenim viva en aquest projecte de llei. 

Hem de reconèixer el principi que aquesta és una llei
eminentment tècnica; ha estat complex per a un diputat arribar
a l’arrel de tot el que ens planteja, però sí que hem rebut
l’assessorament de gent entesa i sobretot els suggeriments dels
sindicats. Les nostres esmenes han pretès des del principi
millorar també tècnicament aquesta llei i, de fet, llevat
d’aquesta que després nomenaré, totes s’han incorporat
textualment al text, cosa per la qual ens felicitam.

L’esmena que mantenim viva pot semblar una qüestió
menor, però jo -ja serà per deformació professional- no trob
que sigui així, crec que té una certa substància, i fa referència
a les funcions del cos de subalterns dins els centres educatius.
El redactat actual, que simplement diu que també serà una tasca
del cos subaltern l’atenció a l’alumnat, deixa la porta oberta
que en determinades circumstàncies de mancança de professors
o en circumstàncies especials aquests conserges, que és a allò
que ens referim en realitat, atenguin l’alumnat dins l’aula. Això
vulnera la legislació educativa i, a més, obre la porta a una cosa
que havien superat els centres educatius, i és el conflicte que
pot suposar davant d’un cas d’accident la responsabilitat civil
que podria suposar que un subaltern assumís atenció a
l’alumnat. Per tant nosaltres hem proposat una esmena que jo
crec que és raonable, que tenint en compte que en determinats
moments -passadissos, vigilància, patis- sí que es pot
considerar atenció a l’alumnat, però que s’especifiqui i
s’afegeixi “en relació a les seves funcions de subaltern”, perquè
en cap cas, en cap cas, des de la direcció d’un centre es pugui
encomanar l’atenció a l’alumnat entesa com a feina d’aula, que
amb el redactat actual sí que es podria interpretar així.

Jo crec que això no ha estat fruit d’una voluntat política
sinó fruit de mil circumstàncies, però hauríem d’evitar tenir a
una llei, que a nosaltres se’ns han incorporat les esmenes i per
tant la votarem positivament, que quedi aquesta llacuna que pot
dur problemes posteriors que jo crec que ningú no interessa.
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Per tant esper que el Partit Popular accepti la nostra esmena o
la transaccioni, però que quedi clar que l’atenció a l’alumnat és
del professorat i, en tot cas, els conserges la tendran des de la
seva funció de subaltern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. També molt breument perquè com
s’ha dit aquí estam davant d’un projecte i d’una llei
eminentment tècnica, però que evidentment té importants
conseqüències i té una íntima relació amb la Llei de funció
pública que veurem aquí pròximament o en les properes
setmanes. És evident que la llei ha de tenir com a objectiu
ordenar la situació dels cossos dels funcionaris de
l’administració autonòmica i especialment dels cossos
especials, en la qual hi ha un cos per cada nivell de titulació,
alguns dels quals tenen escala i alguns altres no.

Des del meu grup valoram positivament que el Partit
Popular i el Govern hagin acceptat moltes o la gran majoria de
les esmenes que els grups hem presentat i, per tant, entenem
que la llei ha millorat substancialment gràcies a l’esforç de tots,
però des del meu grup no podem donar suport a aquesta llei, a
pesar, com dic, de la seva millora en aquest tràmit parlamentari,
per les raons que ara molt breument manifestaré i que ja vaig
explicar en el debat sobre l’esmena a la totalitat d’aquesta llei.

En primer lloc he de dir que és absolutament
incomprensible que aquesta llei hagi obert la porta el passat
estiu als plens extraordinaris, com si estiguéssim davant d’una
cosa urgentíssima, que ho és, però com ho són tantes altres
coses i molt més, que no admet cap demora, i, en canvi, se’ns
ha tancat la porta a debats que nosaltres des del meu grup
entenem que són molt més urgents, com pot ser condemnar i
aclarir d’una forma clara la corrupció política que està
impregnant a dia d’avui massa administracions de la nostra
comunitat autònoma inclòs el mateix govern de les Illes
Balears. I per a això resulta que no ha estat possible, com dic,
fer un ple extraordinari, però sí per a la Llei de cossos i escales
de l’administració autonòmica.

Però hi ha altres motius que no són només formals. He de
dir també que és molt més urgent la regulació de cossos i
escales docents que es varen transferir l’any 97 i que encara
està pendent la seva regulació, com també la regulació del
personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica.

Però és que també des del nostre punt de vista resulta
incomprensible que ara s’aprovi una llei, i d’aquí uns dies la de
funció pública, que amb tota seguretat haurà de ser modificada
breument a causa de l’aprovació de la llei estatal sobre l’estatut
bàsic de l’empleat públic. I no té res a veure, com ja va dir en
el seu dia el Sr. Conseller d’Interior en el debat sobre la
totalitat, que nosaltres aquí en el Parlament legislam sobre el
que és competència autonòmica, faltaria més, fins aquí arribam,
per suposat; el que nosaltres deim és que una vegada s’aprovi

la normativa estatal això tendrà una repercussió i incidència
sobre la llei autonòmica que a dia d’avui aprovam, i que
implicarà acte seguit, d’una forma immediata, la modificació
d’aquesta llei. Per això la meva pregunta és: per què tanta
pressa si sabem que d’aquí a unes setmanes o mesos aquesta
llei autonòmica que avui aprovam haurà de ser enseguida
modificada?

Per tant, i en conclusió, reiter que no donarem suport a
aquest projecte de llei, que mantenim les esmenes que no han
estat acceptades pel Grup Popular, que fan referència a les
funcions de l’escala d’assessors lingüístics, a pesar, com dic,
que crec que s’ha millorat tècnicament gràcies a la feina de tots
els grups parlamentaris i de l’acceptació que ha fet el Grup
Popular d’aquestes esmenes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Torns a favor d’aquestes
esmenes? Torns en contra? Grup Parlamentari Popular...
L’Hble. Diputat Sr. Miquel Jerez té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, molt
breument, no m’allargaré massa ni més del necessari. Com han
dit els diferents grups parlamentaris es tracta d’una llei bastant
tècnica, i no m’allargaré precisament no perquè no sigui la llei
important, que ho és molt, sinó per dues qüestions bàsicament
de sentit comú. En primer lloc perquè la mateixa naturalesa de
la llei no permet un discurs, maldament alguns ho intentin,
polític; i la naturalesa de la llei tampoc no permet estendre’s
més del necessari. I en segon lloc perquè hi ha hagut,
efectivament, i és cert, un notable i important consens amb tots
els grups parlamentaris respecte a la confecció d’una llei ben
travada, que pensam que és el resultat final d’aquesta llei, una
llei ben confeccionada.

No obstant això entenem que és absolutament
imprescindible i és absolutament necessari fer esment a les
principals característiques que fan d’aquesta llei un mecanisme
imprescindible per tal d’ordenar els cossos i per tal d’ordenar
les escales en què s’agrupa el personal funcionari al servei de
l’administració d’aquesta comunitat autònoma i també de les
entitats autònomes que directament en depenen, excepte -és
cert- el personal funcionari docent i el personal estatutari al
servei de la sanitat pública autonòmica, que es regularà de
forma particular i a part.

I quines són aquestes principals característiques a les quals
jo vull fer esment? Idò són les següents: aquesta norma, aquesta
llei és una norma tècnica que, juntament amb la futura llei de
funció pública, que veurem prompte i que substanciarem
prompte en aquesta cambra i que està en aquest moment en
tramitació, completa el marc normatiu regulador del personal
funcionari; primera característica. Segona característica
d’aquesta llei: aquesta llei significa una ordenació total i una
ordenació global de la funció pública, precisament feta des de
l’experiència de molts d’anys de funcionament i oferint una
perspectiva, oferint una visió general de tot el sistema. En
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tercer lloc i com a tercera característica fonamental aquesta llei
resol llacunes, resol buits legals de la regulació anterior i, a la
vegada i de la mateixa manera, compleix el mandat que es
deriva de la normativa bàsica estatal, i ho fa precisament
mitjançant l’estructuració de cossos això com la reordenació de
les escales, i també mitjançant l’establiment de nivells de
titulació per tal de facilitar la corresponent agrupació i
l’atribució de funcions a cada un dels cossos i a cada una de les
escales. I com a quarta i darrera característica que m’agradaria
assenyalar, aquesta llei assegura la intervenció -crec que és
molt important- d’aquesta cambra, assegura la intervenció del
Parlament en els dos primers nivells d’agrupació, així com la
necessària intervenció del Govern en el tercer nivell, que són
les especialitats, que fins avui precisament no tenien una
regulació pròpia i es manifestaven com a modificacions de la
relació de llocs de feina sense cap planificació ni sense cap
ordenació coherent.

Per tot això entenem que aquesta llei era i és una necessitat.
Així ho ha entès la conselleria i així ho ha entès el meu grup
parlamentari, el Grup Parlamentari Popular, i així ho ha entès
la conselleria, ja dic, des d’aquesta fixació i des d’aquest
convenciment que la millora de la funció pública en tots els
seus àmbits s’havia de portar a terme sense més dilació.
Precisament, per això, vagi des d’aquí, des d’aquesta tribuna i
des del meu grup parlamentari al qual avui represent, la més
sincera felicitació al conseller, que també faig directament
extensible a la Direcció General de Funció Pública, perquè,
veritablement, tots els grups parlamentaris no ho podem negar,
hem fet una feina absolutament extraordinària i absolutament
meticulosa, vagi des d’aquí el meu més sincer agraïment. I dic
això, perquè, efectivament, em consten ens esforços que tant
vostè com la Direcció General de Funció Pública han fet, com
dic, per tal de poder tenir una llei que casi bé, que lligui bé, que
doni resposta, ben travada, que no sigui una llei de retalls, i
això és el que tenim avui, una llei ben confeccionada i que dóna
resposta a aquests buits legals i a aquestes llacunes que existien
a la normativa anterior.

I també, si em permet, Sr. Conseller, i també el vull felicitar
a vostè i a la Direcció General de Funció Pública per mantenir
aquesta política de portes obertes, crec que això és molt
important a una conselleria, crec que això és una mostra de la
lleialtat que té aquesta conselleria amb el Parlament i amb els
diferents grups parlamentaris; tots i cadascun dels grups
parlamentaris han tengut la possibilitat d’asseure’s a la mateixa
cadira i a la mateixa taula per tal de consensuar aquesta llei, i
també, com no, la futura llei de funció pública, qüestió aquesta
que a vostè i a la Direcció General, directora en particular, de
Funció Pública els honora.

I també, com no, m’agradaria també agrair la colAlaboració
que he tengut, que és cert que l’he tenguda com els diputats
dels diferents grups parlamentaris i portaveus dels diferents
grups respecte de la confecció d’aquesta llei; és cert que poca
dificultat he tengut, sinó tot el contrari: bon enteniment amb els
diferents grups, cosa que manca en aquest Parlament; ja
m’agradaria a mi, cada vegada que duim una llei aquí, que ho
féssim amb les mateixes condicions. En qualsevol cas, i dit
això, ja per a no allargar-me més, entraré a discutir les esmenes
que queden vives en aquest moment en aquest moment del
debat de la Llei de cossos i escales.

I en primer lloc, respecte de les esmenes que manté el Grup
Parlamentari Socialista, la 3974, 3979 i 3984, dir-los que ens
veim obligats i, precisament, no per altra cosa, sinó per una
qüestió estrictament tècnica, a rebutjar aquestes esmenes.

Respecte de les esmenes del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, entenc que en queda una de viva, de la
qual ha fet esment el Sr. Riudavets en el seu torn d’intervenció
anterior, dir-li que hem elevat una proposta, que aquesta
proposta casa amb la seva intenció d’incorporar aquesta qüestió
a aquest article i que encaixa perfectament amb les seves
pretensions. Per tant, des d’aquesta voluntat d’incorporar
aquest petit paràgraf, però que significa tant, nosaltres li oferim
aquesta esmena, la qual esperem que vostè aprovi, perquè ha
millorat, sense cap dubte, el text.

I dues esmenes que aquest diputat li agradaria fer in voce,
són dues esmenes que fan referència a l’article 3 i a la
disposició transitòria segona i que, després d’haver revisat el
text, hem vist, hem pogut comprovar com no casen
perfectament amb el veritable esperit de la llei; per tant ens
veiem obligats avui aquí a demanar als diferents grups
parlamentaris la possibilitat de poder incorporar, mitjançant
aquest mecanisme d’esmena in voce, aquestes dues petites
correccions, com dic a l’article 3 i a la disposició transitòria
segona; a l’article 3 seria al punt 3 i consistiria en afegir al final
“entre les que corresponen a l’escala en què es crea
l’especialitat”, aquesta esmena vostès la tenen i la poden
comprovar. Entenem que així es garanteix més el control
parlamentari sobre les agrupacions funcionarials.

I respecte d’aquesta segona esmena que els planteig,
mitjançant aquest mecanisme d’esmena in voce, m’agradaria
afegir a l’apartat e) de la disposició transitòria segona el
següent: “quan per accedir-hi no s’exigeixi cap titulació
acadèmica”. Afegim precisament aquesta frase perquè, tal i
com està ara, de la forma com ara està redactat, resultat
plenament i directament i perfectament incoherent amb els
articles 18 i 23 de la pròpia llei. Això és el que el des del grup
parlamentari volíem oferir, per tal de tenir, com dic, una llei
ben travada.

I a aquest diputat poca cosa més li queda a afegir en aquest
debat. Agrair la colAlaboració, una vegada més, dels diferents
grups parlamentaris, i molt especialment a la Conselleria
d’Interior i a la directora i a la Direcció General de Funció
Pública.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica té la paraula
el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, Sr. Jerez, respecte de
la transacció que em proposa a l’esmena a l’article 29, referida
a les funcions del cos subaltern dels centres educatius,



6654 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 127 / 27 de febrer del 2007 

 

naturalment, com que vostès a la seva transacció recullen la
nostra proposta que s’afegeixi l’atenció a l’alumnat en relació
amb les funcions del cos subaltern, per tant que solucionat
aquest perill que nosaltres hi vèiem en el redactat, per tant li
accept la transacció.

I quant a les dues esmenes in voce que vostè planteja, vostè
sap perfectament que necessiten l’aquiescència de tots els grups
parlamentaris, des del nostre grup parlamentari, com que
milloren també la llei, no hi haurà cap problema i per tant les
acceptem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, dir també que no hi ha cap
problema amb la incorporació de les esmenes in voce. I reiterar
que, a pesar de la millora que ha suposat el tràmit parlamentari
en l’articulat d’aquesta llei, el meu grup no li pot donar suport,
pel que ja he manifestat a la meva primera intervenció, com
dic, també a pesar de la millora que al final ha suposat gràcies
a la feina de tots els grups polítics.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Grup Parlamentari Popular,
Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Simplement una intervenció de
cortesia per agrair als grups parlamentaris que hagin decidit
incorporar o acceptar, millor dit, aquestes dues esmenes in voce
i que formin part del text, com dic, per tenir un text finalment
i definitivament coherent amb el que realment interessa i amb
el que realment es proposa. Simplement això, res més i esperem
que aquest consens que avui hi ha hagut en aquesta llei sigui
més habitual en aquesta cambra, la qual cosa pens que és el que
necessitam.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Rosselló?

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Encara que ja m’ha agraït la votació de les esmenes in voce,
per dir públicament que estam d’acord que es votin.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Jerez, per favor, en relació amb aquesta transacció,
si ens la vol fer arribar per escrit al Lletrat Major, o la digui, si
és tan amable.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President, li traslladaré les esmenes per escrit al Sr.
Lletrat.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, digui, Sr. Huguet. Perdoni.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies, President. Amb tota la bona voluntat del nostre
portaveu, jo li demanaria un recés d’un minut; redactam aquí
mateix amb els portaveus que han donat el beneplàcit, perquè
és com s’ha de fer, no podem votar una cosa i després entregar
un text.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, podem fer un recés d’un minut. Els sembla bé a
vostès? Idò, un recés, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé ocupin el seu
escó. L’esmena del PSM, 3876, queda retirada, perquè està
transaccionada i per tant no la votam.

I passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista, que són la 3974, 79 i 84. Senyores i senyors diputats
passam a votació les esmenes.

21 vots a favor; 29 en contra i 3 abstencions.

Ara passam a la votació de les esmenes transaccionades per
assentiment, que ja ha quedat clar. I ara, si cap grup no demana
votació separada, faríem la votació conjunta dels articles 8, 19,
29 i 31. Senyores i senyors diputats passam a la votació.

34 vots a favor; cap en contra i 19 abstencions.

Finalment, es passa a la votació dels articles als quals no
s’hi mantenen esmenes. No importa que les llegeixi, ens donam
per assabentats tots els grups? Moltes gràcies.

Idò, senyores i senyors diputats, passam a la votació.

35 vots a favor; 1 en contra i 17 abstencions.

Per tant, es faculta els serveis jurídics de la cambra, per fer
les correccions i les modificacions tècniques necessàries per tal
que la llei en qüestió tengui una redacció coherent.

Aquesta presidència, en conseqüència, proclama aprovada
la Llei de cossos i escales de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

(Aplaudiments a la sala)
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V) Debat del Dictamen de la Comissió d'Ordenació
Territorial, del Projecte de llei RGE núm. 5811/06, contra
la contaminació acústica de les Illes Balears.

Passarem, seguidament, al debat del punt número cinc de
l’ordre del dia, relatiu al Dictamen del Projecte de llei RGE
núm. 5811/06, contra la contaminació acústica de les Illes
Balears.

En primer lloc, si procedeix, en aplicació de l’article 122
del Reglament de la cambra, el representant del Govern, el Sr.
Conseller de Medi Ambient, farà la presentació del projecte de
llei en qüestió.

Sr. Conseller, quan vostè vulgui.

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

Molt bon dia, moltes gràcies, Sr. President, membres de la
Mesa, diputats, senyores i senyors. Vagi per endavant
l’agraïment a tots els grups polítics per la feina feta per arribar
fins aquí en aquesta llei. En el moment d’afrontar el darrer tram
del procés de debat d’aquest avant projecte de llei ...

EL SR. PRESIDENT:

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

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

En el moment d’afrontar el darrer tram del procés de debat
d’aquest avant projecte de llei de protecció contra la
contaminació acústica, el Grup Parlamentari Popular vol tornar
fer incidència en una sèrie de punts que, en la nostra opinió,
resulten absolutament fonamentals a l’hora d’explicar tant les
raons que justifiquen aquesta iniciativa legislativa com els
objectius que la seva aplicació permetrà assolir, pel que fa a la
lluita contra la contaminació acústica dins l’àmbit de la nostra
comunitat autònoma.

En aquest sentit, podem afirmar que la futura llei respon a
una doble prioritat estratègica: primer, per una part, intenta
donar resposta a una antiga i permanent reivindicació de la
societat illenca, en el sentit de fer compatible l’activitat
econòmica amb el seu legítim dret al descans, que inclou, per
lògica, la no exposició dels ciutadans a agressions acústiques
que deteriorin la qualitat de vida tant dels residents com dels
turistes. És important destacar en aquesta harmonització que
resulta especialment complex a una comunitat com la nostra, on
el component turístic ve acompanyat, inevitablement, per una
abundant presència d’activitats vinculades amb l’oci, i per tant
potencialment generadores d’importants impactes acústics, així
com per un notable protagonisme del sector de la construcció,
igualment susceptible de provocar contaminació acústica a
conseqüència de la seva activitat.

Per una altra part, i al marge d’intentar avançar cap a un
desitjable equilibri cap al dret al descans i a l’activitat
econòmica, la futura llei pretén donar resposta a les exigències
derivades de la legislació comunitària en matèria de

contaminació acústica i en concret a les obligacions
contemplades a la Directiva 2049 del Parlament Europeu i del
Consell, de dia 25 de juny, del mateix any; unes obligacions
que un any més tard varen ser objecte de transposició a la
normativa interna espanyola, mitjançant la Llei 37/2003, de 17
de novembre, del renou. En aquest context, sembla de tot punt
lògic que la decisió del Govern de les Illes Balears d’elaborar
una llei de caràcter autonòmica, que en els seus principis
generals i a partir sempre d’un escrupolós respecte a les dues
normes citades, recollís tant els objectius com els procediments
a adoptar per tal de donar resposta dins l’àmbit territorial de les
Illes Balears, un dels principals problemes mediambientals que
afecten les societats modernes, com és la contaminació
acústica. Una decisió que té, per una altra part, una innegable
lògica interna, ja que fou precisament un executiu del Partit
Popular qui, mitjançant el conegut Decret 20/1987, de 26 de
març, es va posicionar per primera vegada a l’hora d’establir
les primeres mesures destinades a combatre els problemes
derivats de la contaminació acústica.

Ens trobam per tant davant la culminació d’un procés que
es va iniciar fa quasi vint anys i que ara el Govern de les Illes
Balears es disposa a tancar, proposant per a la seva aprovació
definitiva una norma que contempla la lluita contra la
contaminació acústica, des d’una perspectiva global que integra
tant el control del renou, entès no només en el seu sentit més
puntual, sinó que també inclou la prevenció dels seus efectes i
la planificació de les zones urbanes en matèria acústica, per tal
d’avançar progressivament cap a un disseny de ciutat i de
pobles més habitables, més acollidors per al conjunt dels seus
habitants.

És important destacar, en aquest sentit, que la nova llei
incorpora un marcat accent municipalista, ja que atorga als
ajuntaments un fort protagonisme en virtut del qual els ens
locals podran liderar la lluita contra la contaminació acústica,
mitjançant l’ús d’una sèrie de mecanismes, entre els quals
destaca l’elaboració de mapes de renou i els conseqüents plans
d’acció municipal. En això hem anat més lluny que la llei
estatal, és a dir, la llei estatal ens marca cap al 2012, seran els
municipis de més de 250.000 habitants els que hauran de fer els
seus mapes de renous i després els seus plans d’acció. I el
Govern balear ha volgut també que els municipis de més de
35.000 habitants tenguin l’obligació, d’aquí al 2012, de fer els
seus mapes de renous i també els seus plans d’acció. I a la
vegada tendran la competència inspectora i sancionadora de
totes aquestes qüestions.

L’objectiu final és que els ajuntaments disposin de les eines
adequades per, a partir de criteris de responsabilitat, adoptar les
mesures adequades. Mesures que fins ara no podien adoptar per
tal de regular tant les emissions acústiques exteriors, o el renou
en el seu sentit més popular, com les immissions, és a dir, els
nivells de recepció sonora a determinats edificis que per la seva
naturalesa i de la seva funció, parlam per exemple de centres
educatius o sanitaris, entre d’altres, requereixen un eficaç
mecanisme de reducció del seu renou interior. El Govern de les
Illes Balears vol deixar ben clar que els ajuntaments no es
trobaran tot sols a l’hora d’assumir aquest nou i directa
protagonisme en la lluita contra la contaminació acústica. De
fet, tant a l’article 38, com a les disposicions addicionals setena
i vuitena de la nova norma, es pot constatar l’important grau de
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compromís que està disposat a assumir el Govern del president
Jaume Matas a l’hora de colAlaborar amb els municipis en
aquesta important tasca. Una tasca que, insistim, no afectarà
exclusivament a temes com la vigilància i control de la
contaminació acústica, sinó que atorgarà als ajuntaments
competències exclusives en tot allò que fa referència a la
vigilància, inspecció i sanció dels possibles incompliments que
es puguin detectar a les emissions d’impactes acústics
inadequats.

Unes noves competències que igualment suposaran un
important sal qualitatiu pel que fa a la capacitat sancionadora
dels consistoris, fins al punt que la sanció màxima prevista a la
nova norma podrà multiplicar fins a cinc la quantia de la sanció
econòmica, prevista en aquelles infraccions que mereixen la
qualificació de molt greus. En qualsevol cas, no és la intenció
penalitzadora la que inspira el contingut final de la nova llei,
sinó la voluntat d’incorporar criteris de racionalitat en la gestió
d’una contaminació acústica que ha de ser oportunament
controlada en benefici de la societat.

De fet, com a prova de l’aspiració que podríem definir com
a pedagògica, la qual impregna la futura llei, aquesta determina
en el seu article 56 que les sancions establertes per
contaminació acústica podran ser reduïdes fins a un 50% del
seu import si l’infractor procedeix a assumir les mesures
adients per corregir els efectes que varen provocar la sanció,
lògicament abans de posar la sanció, de la qual cosa el Sr.
Crespí, com a portaveu del PSIB-PSOE, n’estava preocupat,
sempre abans que se li hagi posat la sanció.

És a dir, la nova llei aposta clarament per una modificació
real i efectiva, d’hàbits individuals i conductes socials en
matèria de contaminació acústica que puguin resultar
potencialment nocives per a la salut i la qualitat de vida dels
ciutadans, en contra d’expressar una voluntat recaptadora o
sancionadora, entesa com a un fi en si mateix.

La futura llei de contaminació acústica neix, per una altra
part, després d’haver superat un exhaustiu procés de
participació ciutadana, un procés en què han pres part totes i
quantes institucions, organismes, associacions o organitzacions
socials han demostrat un interès real per conèixer el contingut
de la nova norma; a més, lògicament, d’haver convidat el
representant de corporacions locals, empresarials, ciutadanes
o mediambientals a fer sentir la seva veu en aquest tema. Com
a resultat directe d’aquest procés de participació ciutadana en
la configuració final de la llei, vull recordar als membres
d’aquesta cambra que s’han pres en consideració i, de fet, s’han
inclòs en el projecte de llei que avui debatem, més del 70% de
les alAlegacions aportades per la societat civil illenca a través
dels diferents canals de participació, més del 70%. Unes dades
prou eloqüents que evidencien, en definitiva, la voluntat del
Govern de les Illes Balears d’arribar a consens importants amb
la societat illenca quan es tracta de regular aspectes que afecten
directament la qualitat de vida dels seus ciutadans, mitjançant
el rigor jurídic, la negociació responsable i la renúncia a
plantejaments intervencionistes o de control de la ciutadania
que no formen part, sota cap concepte, del nostre projecte
polític.

Amb aquesta nova llei, el Govern de les Illes Balears pretén
homologar la legislació autonòmica sobre contaminació
acústica als ordenaments jurídics vigents en els països més
avançats del nostre entorn en relació amb aquesta matèria, a
més d’adequar els principis que inspiren tant la llei bàsica
estatal com la Directiva comunitària a les especials
característiques de la nostra comunitat. Des del Grup
Parlamentari Popular, des del Govern entenem, per tant, que
ens trobam davant una llei valenta, oportuna i realista, la qual
neix del diàleg i no de la imposició; que s’inspira en uns
plantejaments tremendament respectuosos amb la societat i amb
les seves institucions representatives més properes, com són els
ajuntaments. Una llei que, en definitiva, pretén inculcar en el
conjunt de la societat illenca uns valors cívics basats en el
respecte, en la convivència harmònica i en la regulació
ordenada i racional dels aspectes, perdó, dels impactes acústics,
en sintonia amb el que entenem que són les legítimes
aspiracions dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta terra.

Vull agrair de veritat la feina a la portaveu del Grup
Popular i a tots els portaveus, així com als tècnics de la
conselleria que aquí ens acompanyen, a la Direcció General de
Qualitat Ambiental i a la secretaria general. Per l’altra part, ja
serà la portaveu del Partit Popular qui donarà compte dels
acords que hi hagi pogut haver amb tots els grups que varen
presentar esmenes a aquesta llei, de quin és el grau d’entesa que
hem pogut tenir. De totes formes és el quart projecte de la
Conselleria de Medi Ambient que jo crec que, tant amb la Llei
de caça, com amb la Llei d’espais de rellevància ambiental,
com la Llei d’avaluació ambiental i amb aquesta Llei del renou,
tenim eines perquè la vida, la feina i el descans puguin ser
millors a les Illes Balears.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments a la cambra)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam ara a la defensa
conjunta per cada un dels grups esmenants de totes les esmenes
que es mantenen i que són les RGE núm. 6669, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 98
i 99/06, RGE núm. 6700, 01, 02, 05, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22,
23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38 i 40/06 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds. I RGE núm. 6790 i
93/06, RGE núm. 6805, 06, 14, 27, 28, 31, 32, 33, 37, 38, 39
i 42/06 del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. I RGE
núm. 6743, 48, 51, 58, 59, 71, 72, 73, 74 i 75/06 del Grup
Parlamentari Socialista.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds intervé, per un temps de quinze minuts,
l’Hble. Diputada Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
A aquesta llei, a la qual, com vostès saben, vàrem presentar en
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el seu moment, concretament a l’estiu del 2006, en període
extraparlamentari, diríem, una esmena a la totalitat, hi hem
presentat un total de 70 esmenes parcials, amb la intenció de
millorar-la i contribuir a fer una llei efectiva, aplicable, clara i
útil per aconseguir l’objectiu que diu la llei, que és lluitar
contra la contaminació acústica.

Hem de dir que hi ha hagut una feina important al llarg de
tota la seva tramitació i de les nostres 70 esmenes se n’han
acceptades 3 i se n’han transaccionat 22, per la qual cosa
consideram que tota aquesta feina i aquesta aportació ha
millorat de forma substancial la llei, que en aquest sentit
entenem que hem estat fins i tot prou generosos per acceptar
segons quines transaccions que nosaltres consideram poc
ambicioses, però que així i tot suposaven una millora legislativa
i per tant d’aquesta llei.

Ara bé, el nostre grup manté encara vives 40 esmenes i
esperam que hi hagi, així ho demanaria, una darrera reflexió
per part del Grup Parlamentari Popular d’acceptar-ne alguna
altra més. Nosaltres volem, i partim, per tant, d’un principi molt
clar, volem una llei clara, efectiva, aplicable, adequada als
criteris de desplegament de la llei o fins i tot entenem que ha de
ser una llei ambiciosa amb l’objectiu que pretén, que és fer
front a un problema ambiental i de salut pública, tan important
per a la ciutadania en el temps que vivim. Una llei completa,
amb la definició de les metodologies d’avaluació, amb
l’establiment dels nivells de pertorbació i amb les eines per
assolir aquests objectes; una llei dotada de tots els mecanisme
i mesures per evitar la contaminació acústica i definir, d’una
manera clara, les actuacions de les diverses administracions
implicades, amb claredat i amb eficiència, perquè aquest tema,
que ja s’ha dit, un tema ambiental tan important com és el tema
de la contaminació acústica, fins i tot nou pel que fa a
normativa ambiental, entenem que si es fa una llei ha de ser que
sigui clara, eficaç, aplicable i que sigui útil, si no senzillament
és fer retxes dins l’aigua i de poc servei.

El que ens trobam, al nostre entendre, és que aquesta llei,
tot i les millores que hi ha hagut, i crec que efectivament han
estat així, que encara és excessivament confosa i ambigua; que
la seva regulació pot crear contradiccions normatives respecte
de la llei estatal i això pot dificultar la seva aplicació. I al
mateix temps, i deim això perquè en aquest moment s’està
desplegant la Llei del renou que es va aprovar en el 2003 i tots
els reglaments del seu desplegament, i que són competència, a
més, a nivell estatal, idò suposadament en aquest mes de març
alguns ja s’aprovaran per part del Parlament espanyol i ens
podríem trobar que s’entràs en contradiccions importants.

Per altra banda, també consideram que aquesta llei no
assumeix el coratge d’una actuació que nosaltres creim, com he
dit abans, que és de primera magnitud, així van les nostres
esmenes en aquesta línia. Per tant, i en primer lloc, una llei que
sí creim que ha de ser ambiciosa i que ha d’aclarir
competències d’actuació, que ha de prioritzar la colAlaboració
i la coordinació entre diverses administracions i no la
parcelAlització que és el que pareix que de qualque manera
s’està impulsant, sobretot en aquesta legislatura, entenem, i així
ho hem plantejat a l’article 2, una esmena perquè creim que no
s’han d’excloure les infraestructures aeroportuàries i portuàries
o els renous que generin embarcacions de qualsevol tipus o

activitat desenvolupades en aigües limítrofes de la costa. I per
què? Tot i que són efectivament competències estatals, entenem
que aquestes infraestructures, un aeroport, el port, tenen una
importància cabdal a les nostres illes i la seva activitat té una
implicació claríssima en la producció de contaminació acústica.
Qui més no o viu devora l’aeroport o fins i tot els avions que
passen, passen per llocs tan allunyats de Palma, com s’Arracó
o com qualsevol altre lloc que podríem cercar de qualsevol
altra illa, o per tant la incidència d’aquesta immissió generada
al voltant d’aquestes infraestructures són, a més, competència
de la comunitat autònoma.

A més, nosaltres sí que ens creim això de les competències,
aquí s’ha parlat molt, i de fet hi ha legislació aprovada, com
són les Directius d’Ordenació del Territori, el mateix Estatut,
el qual fa molt poc que s’ha aprovat, que precisament es vol
normativitzar també en els àmbits d’infraestructures
aeroportuàries i portuàries, i per tant es demana més cogestió
i que hi hagi una competència més compartida, per això
nosaltres creim que no s’han d’eliminar aquestes
infraestructures. En aquest sentit, no es pot renunciar, al nostre
entendre, a regular els impactes d’unes infraestructures, com
dic, que tenen una petjada acústica tan important.

Per altra banda, aquesta llei curiosament eximeix aquestes
infraestructures de la llei, com si no existissin, perquè és un
tema en el qual no es vol ni ficar, però després, el que fa a
través d’altres articles és precisament regular excessivament
condicions acústiques, com per exemple les activitats
comercials, industrials i de serveis, com de mitjans de
transports que són aspectes que ha de regular la llei estatal del
renou, a través del seu desplegament. Per això hem presentat
quatre esmenes als articles 41, 44, 45 i 47, perquè entenem que
s’han d’eliminar d’aquests articles els índexs d’aïllament
acústic, ja que, a més de ser propi d’un reglament i no tant
d’una llei, la comunitat autònoma no té competències per fixar-
ho; ho fixarà, per exemple, el Codi Tècnic de l’Edificació que
el 27 del mes de març proper s’aprovarà en el Parlament, així
com el Reglamento del Ruido i el document normatiu de BHR.

Si es manté la llei tal com està respecte d’aquests temes,
resultarà que es pot establir una contradicció important entre la
legislació estatal, que és normativa bàsica, i la llei autonòmica,
la qual cosa crearà una confusió absolutament innecessària i
una dificultat d’aplicació. Fer les coses així, com deim
nosaltres, creim que no és fer bé una llei i com s’ha de fer, no
ajuda a treballar per l’objectiu el qual és evitar la contaminació
acústica. No té sentit promulgar una llei per modificar-la o
haver-la de derogar a pocs mesos d’haver estat aprovada.

Per altra banda, i per això tampoc no acceptam la transacció
de l’article 47, relativa al control de renous per aquests
arguments que ja he donat.

Per altra banda, també, dins un altre ordre d’esmenes que
hem presentat, plantejam esmenes a articles que preveuen
excepcions. Nosaltres consideram que s’ha de ser molt rigorós
en tot allò que fa referència a excepcionalitat, perquè poden
acabar, com hem vist desgraciadament amb la gran majoria de
legislació que s’ha fet en aquestes illes nostres, es converteixen
en norma. Així, a l’article 3 consideram que s’ha de suprimir
l’excepció que es fa sobre l’obligatorietat de l’aplicació de la
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llei en obres o en activitats amb llicències anteriors a l’entrada
en vigor. Si contamina una obra o una actuació que es fa ara,
quan es posi en marxa la llei s’ha d’adequar, però no es pot dir
que s’eximeix de l’aplicació de la llei, perquè hi pot haver alts
nivells de contaminació.

A l’article 9, referit a nivell de pertorbació, també es dóna
la possibilitat d’establir excepcionalitats freqüents i sobretot no
poder prohibir activitats que es trobin en els marges o horaris
prevists a la llei. Plantejam que se suprimeixi, no té sentit
absolutament dir que no es poden prohibir activitats que siguin
contaminants.

I en aquest àmbit de coses demanam també la supressió de
l’article 35, el qual permet que els projectes i infraestructures
excepcionals es poden autoritzar i per tant no importa
acompleixin cap precepte de la llei. Nosaltres consideram que
això no pot ser tanta excepcionalitat que, com deim, es pot
arribar a convertir en norma.

Un altre aspecte al qual hem presentat tot un seguit
d’esmenes, és a tot un àmbit d’articles referits a millorar la
claredat i intentar que no sigui confosa aquesta llei. Per això,
amb les nostres esmenes intentam que es redueixin les
definicions, millorar també la informació i l’actuació pública en
l’àmbit que diu la Directiva de la Unió Europea, que dóna un
paper importantíssim a la informació, a la ciutadania i a la
participació. I entenem que, tot i que s’han acceptat,
evidentment, esmenes que nosaltres hem fet, creim que encara
s’ha de millorar i que la informació a la ciutadania ha de ser un
principi bàsic de democràcia i de transparència.

També plantejam, dins aquest àmbit d’actuacions, que la
coordinació, la colAlaboració entre les administracions
implicades sigui un eix fonamental d’aquesta llei, així com els
principis de prevenció, precaució, reducció i correcció.

En aquest àmbit hem fet diverses esmenes, per considerar
que aquesta llei dóna moltes competències als ajuntaments.
Nosaltres no ho posam en dubte que els ajuntaments tenen
competències importantíssimes, ara bé, els ajuntaments moltes
vegades no tenen els mitjans necessaris per poder fer front a
tota aquesta competència que li ha vengut, sobretot en aquesta
legislatura. Per tant, entenem que hi ha d’haver tutela, hi ha
d’haver colAlaboració amb altres administracions. En aquesta
llei només es contemplen els consells insulars, nosaltres
entenem que també s’hi ha d’implicar el Govern de les Illes
Balears, concretament la Conselleria de Medi Ambient, perquè
és l’administració ambiental que té atribuïdes les competències
ambientals per la normativa vigent. Per tant, presentam tota una
sèrie d’esmenes en aquesta línia, en la qual la Conselleria de
Medi Ambient o el Govern de les Illes Balears tengui un paper
més important i més rellevant i no, precisament, com el que se
li dóna en aquesta llei, en què té un paper, al nostre entendre,
molt perifèric i pràcticament inexistent.

Per altra banda també, a l’article 21, referit als mapes de
renou, implicam més, entenem que hi ha d’haver més
colAlaboració amb el Govern de les Illes Balears, amb
l’administració ambiental concretament. Per una altra banda,
també plantejam que l’àmbit ambiental, que està molt
desaparegut en aquesta llei, formi part de tota una sèrie

d’articles, siguin en vigilància, sigui en inspecció, sigui també
en prevenció de la contaminació acústica, per tal, com dic, que
hi hagi un àmbit ambiental que pareix que s’ha diluït molt en
una llei eminentment ambiental.

Per altra banda, un altre àmbit d’esmenes que hem
presentat, van referides al desenvolupament dels aspectes
bàsics de la llei que són els mapes de renou. Entenem que
aquests mapes de renou, tot i que és un tema importantíssim, i
per tant entenem que és un àmbit de feina molt important, creim
que no només s’ha d’elaborar en els municipis que tenguin
25.000 habitants, com diu la llei, sinó que nosaltres feim una
proposta que és a partir dels municipis de més de 7.000
habitants que tenguin un mapa de renou, amb un pla
d’actuacions precisament perquè en aquest moment les illes
tenen unes condicions urbanístiques i unes condicions
econòmiques que fan que pràcticament la gran majoria de
pobles idò tenguin o hi hagi un problema, més o manco en
funció evidentment del poble, relacionat amb la contaminació
acústica. També demanam que el radi o el terme sigui de
15.000 habitants i en aquest sentit idò hi pugui haver aquests
mapes de renou i plans d’actuació.

Un altre element que nosaltres també plantejam, molt
important, són els articles 7, 8 i 9 els quals fan referència a la
valoració de renous i vibracions. En aquests articles nosaltres
hem plantejat, a través de les nostres esmenes, que quedin
clarament definits quins són els mètodes i els criteris
d’avaluació del renou aeri, per fer possible l’aplicació o
l’efectivitat de la llei. Creim que així com està en aquest
moment en aquests articles, no ho delimiten clarament; és una,
diríem, de cortar y pegar de la Llei valenciana, la qual ha
quedat absolutament obsoleta, i que fins i tot el Decret del 87
era millor en certs aspectes que aquesta llei. Per això nosaltres
hem presentat aquestes esmenes, amb la intenció precisament
que defineixin els nivells, o que tot el que fa referència a
aquests aspectes de valoració de renous i vibracions quedi molt
més clarament delimitat i quedi molt més aclarit.

Ja, per anar acabant, voldria dir que entram dins un ordre de
qüestions que nosaltres hem considerat important i són
referides a la prescripció. Concretament a l’article 57 nosaltres
plantejam que se suprimeixi aquest article, perquè entenem que
no es pot donar prescripció a una activitat que genera una
contaminació, en aquest cas una contaminació acústica
important. Entenem també que el límit que posa la llei, els
límits de prescripció són molt curts i concretament una
prescripció molt greu, pràcticament als devuit mesos ha
prescrit. Per tot això, nosaltres hem de dir que, tot i que
consideram que no hi hauria d’haver prescripció per a activitats
altament contaminants, en aquest cas de contaminació acústica,
acceptarem la transacció que ens presenta el Partit Popular,
perquè entenem que millora molt aquesta llei. Ens quedaríem,
si no, amb què als devuit mesos prescriuria, diríem, una
activitat que genera o que té una sanció molt greu i amb
l’acceptació de la transacció ho allargava tres anys, amb la qual
cosa nosaltres creim que millora la llei, tot i que nosaltres
consideram que així i tot s’haurien de suprimir les
prescripcions.

I ja per acabar, hem de dir que nosaltres també feim
referència a tot allò que deim de mesures provisionals; creim
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que s’ha de posar que l’administració ha de quedar molt clar
que ha d’actuar, que quan hi ha una contaminació acústica no
es tracta de dir, és que no volem fer res, que pareix que és el
tarannà de tota la legislació que s’ha fet al llarg d’aquesta
legislatura, sobretot a nivell ambiental, com si això fos una
intervenció; no és una intervenció en absolut, és precisament
una responsabilitat que té l’administració ambiental, que la té
per llei, perquè aquesta llei, per exemple, només es fa perquè
hi ha una Directiva europea, perquè és d’obligat compliment la
transposició, i perquè hi ha una llei estatal que també regula
aquesta actuació. I per tant, dins tot això, l’administració no pot
quedar al marge de la no actuació, per tant, en aquest sentit,
nosaltres sí que intentam que quedi més clar en aquesta llei
quines són les mesures provisionals; quan hi ha una activitat
altament contaminant s’ha de poder paralitzar aquesta activitat
i s’ha de poder fer una actuació com cal, per preservar
precisament la salut pública i per evitar la contaminació
acústica dels ciutadans, i així anar en la línia del que pretén
aquesta llei.

Per tant, per acabar, nosaltres pretenem encara, en aquests
darrers minuts, poder demanar al Partit Popular a veure si
acceptaria una altra esmena de les que nosaltres hem presentat,
perquè entenem que aquesta encara no té el que hauria de tenir
i no és una llei que realment, al nostre entendre, sigui la llei que
es mereixerien les Illes Balears, quan vull recordar que els
temes de contaminació acústica són un dels més greus per a la
ciutadania quan parlen de temes de contaminació; són dels que
té el Defensor del Poble més denúncies sobre la seva taula,
precisament perquè es viu de mot a prop el gran impacte o
petjada acústica a cadascuna de les nostres illes. Per això
esperàvem una llei més ambiciosa, esperam que en aquests
darrers minuts, com dic, hi hagi una reflexió i, si no,
evidentment, com a mínim, ho haurem intentat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Arribam
al final de la tramitació d’una llei que, ben aplicada,
contribuirà, sens dubte, a dotar les administracions públiques
dels mecanismes necessaris per garantir una millor qualitat de
vida dels ciutadans de les Illes Balears.

Deia, quan fèiem el debat de les esmenes a la totalitat, que
aquest projecte de llei partia amb una sèrie d’incorreccions que
podrien dificultar la interpretació d’aquesta llei o que es
podrien interpretar o fer interpretacions contradictòries amb
legislacions de rang superior, i que, per tant, durant la
tramitació parlamentària s’hauria de corregir si volíem que el
resultat final fos una llei clara, aplicable i útil, que acomplís la
finalitat per a la qual fou creada.

Per ser realistes i no faltar a la veritat, hem de dir que feina
se n’ha feta i hi ha hagut voluntat per part dels redactors i dels

representants del Grup Popular per escoltar els nostres
suggeriments i per acceptar un bon grapat de les esmenes que
vàrem presentar; de fet, de les 53 esmenes que va presentar el
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, entre acceptades
directament i transaccionades ja sols en queden 14 de vives per
a aquest debat final. Ens satisfà que s’hagin incorporat les
esmenes que presentàrem referides a la qualificació i
preparació del funcionariat que ha de dur a terme tasques
d’inspecció i control en matèria de contaminació acústica, així
com les que la qualificació per efectuar avaluacions i
certificacions que han de ser signades per part de tècnics
competents en la matèria.

També s’haurà millorat amb les esmenes que s’han acceptat
referides als sistemes de mesurament i a l’instrumental que s’ha
d’emprar per al mesurament del renou.

S’ha millorat l’article 18 quant a la revisió de la delimitació
de les àrees acústiques i la inclusió de la població flotant en el
recompte del conjunt poblacional en l’elaboració dels plans
acústics.

Altres esmenes presentades també aporten una major
claredat al text o al redactat o simplement corregeixen errades
que, sens dubte, hauran contribuït a una millora substancial
d’aquesta llei.

No obstant això, hi ha una sèrie d’aspectes que per a
nosaltres són importants i no queden prou clars, per tant
mantenim algunes esmenes per al debat final, per intentar que
surti una llei, que pugui esdevenir aquesta llei una eina de feina
clara i eficaç, que sigui pràctica, bona d’aplicar i bona
d’entendre, sobretot pels agents que l’han de dur a terme i pels
professionals que han de contribuir a fer aquesta llei possible.

Aniré article per article, ja que no són molts, però crec que
tendré temps de fer-ne esment de tots els que hi mantenim les
esmenes.

A l’article 2, àmbit d’aplicació i exclusions, creim que els
apartats a), b) i e) no han de quedar exclosos de l’aplicació
d’aquesta llei, en tot cas s’haurien de regular segons un nivell
de pertorbació que poden suposar aquestes activitats. Aquestes
activitats, ja que fan referència als ports i aeroports, fan
referència al renou ambiental de les activitats de veïnatge i
també de les embarcacions, creim que poden ser molt molestes
i s’exclouen d’aquesta llei no es podran controlar, ni regular, ni
tan sols via reglamentària, que és el que nosaltres proposaríem.

A l’article 7, mesurament i valoració de renous i de
vibracions, aquest és possiblement un dels articles que tendran
més importància en l’aplicació d’aquesta llei i creim que el
despatxen amb quatre línies. Nosaltres voldríem incidir-hi més,
perquè la veritat és que és un article base dins aquesta llei. Als
punts 1 i 2, tant per mesurar el nivell de renou com el de
vibracions, només diuen amb quines unitats es mesuraran, que
són decibels i acceleració, respectivament, però el que no
defineixen són els paràmetres de mesura. Els paràmetres són
uns pilars bàsics, i si me permeten un exemple, si a qualsevol
de nosaltres ens demanen que mesurem la temperatura d’un
local o d’un exterior ens ho diuen en graus, per tant queda coix,
ens haurien de dir amb quina classe de graus, si centígrads o
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Celsius o si Fahrenheit, si no ens diuen el paràmetre amb el
qual hem de mesurar, la veritat és que ens queda coix el tema.
Aquest concepte creim que és el que fa falta en aquesta llei i és
el que nosaltres proposam a les dues esmenes que presentam a
l’article 7, als punts 1 i 2, perquè en el futur no hi hagi
confusions en l’aplicació d’aquesta llei.

A l’article 9, nivell de pertorbació, demanam la supressió
del darrer paràgraf pel qual no es poden establir prohibicions
a les activitats que es trobin en els marges de nivell de renous
i vibracions permesos i dels horaris que marquin les ordenances
municipals. La veritat és que no entenem aquesta excepció, en
tot cas sembla que va en contra dels ciutadans, i això és el que
ens preocupa. Si aplicam aquesta excepció, aquesta llei pot
quedar molt devaluada, nosaltres creim que haurien de quedar
uns paràmetres clars i no deixar al marge ni deixar a criteris
totalment subjectius l’aplicació del nivell de pertorbació i de
les normes generals d’aplicació d’aquest nivell de pertorbació.
Per tant, demanam que se suprimeixi aquest darrer paràgraf que
és una excepció.

A l’article 41, condicions acústiques de les activitats
comercials, industrials i de serveis, aquí hi ha un tema que no
ens quadra massa, perquè a l’article 42 sí que ens han acceptat
les esmenes, per tant no veim per què no ens hagin d’acceptar
aquestes. Aquest article, el 41, pretén regular l’índex
d’aïllament acústic; crec que el punt 2 és incoherent amb el
punt 1, el qual diu que s’han d’adoptar mesures necessàries
d’insonorització i d’aïllament acústic per acomplir aquesta llei
i la normativa que la desplegui. En canvi en el punt 2 ja fixa els
índexs d’aïllament acústic, quan encara la Llei 37/2003 no està
totalment desenvolupada. Està prevista l’entrada en vigor del
Reglamento del ruido y del documento normativo de BHR,
protección contra el ruido y del Código Técnico de
Edificación; és per aquest motiu que hi ha aspectes d’aquesta
llei que encara no es poden definir clarament, ja que
possiblement s’hagi de modificar en un breu termini de temps.
Per això nosaltres proposaríem una solució intermèdia, amb
l’addició d’un nou punt, en el qual es proposa aplicar la
normativa UNE, EN, ISO-140, que són les mesures d’aïllament
d’aplicació per als elements constructius.

El que deia ara fa un moment, de l’article 42, espectacles,
establiments públics i activitats recreatives, nosaltres proposam
pràcticament la mateixa esmena i, curiosament, se’ns ha
acceptat, la qual cosa ens satisfà, per tant no entenem perquè no
s’aplica també a l’article 41, quan es tracta d’activitats
comercials, industrials i de serveis.

L’article 44, renous produïts per mitjans de transport, està
quasi pràcticament basat en el mateix argument que he emprat
en els altres articles, la Llei 37/2003 no està totalment
desenvolupada i està previst que en un breu termini de temps
entri en vigor. I tanmateix ens hi haurem d’adaptar i creim que,
per prudència, val més esperar i si es vol ser més restrictiu, com
s’argumenta per part del Partit Popular, llavors sempre es
poden fixar els nivells que es consideren oportuns a un futur
reglament que desplegarà aquesta llei. El mateix argument
servirà per defensar l’esmena a l’article 45 i al 47, que en tots
els casos creim que cal esperar el reglament, ja que la
competència per fixar el nivell màxim de renous és l’estatal i,
per prudència i si volen ser més restrictius, tal vegada es pot

esperar quinze dies o un mes, perquè tanmateix s’haurà d’obrir
un procés d’adaptació a la llei estatal, perquè és bàsica, i
sobretot als reglaments.

A l’article 53, inspecció, vigilància i control, ens han
acceptat dues esmenes molt importants que tenen a veure amb
la formació i capacitació dels inspectors i també dels
procediments i protocols per a les inspeccions. Aquí mantenim
una esmena d’addició, la qual mantenim viva, i no entenem el
motiu pel qual no va ser acceptada, ja que és un complement a
l’article i la veritat és que aquesta esmena dóna la possibilitat
de poder exercir el control de renou en els ajuntaments que no
disposin de recursos humans o tècnics per dur a terme aquestes
inspeccions. Creim que aquesta esmena d’addició omple un
buit dins la llei i contempla mecanismes de control per als
ajuntaments que no disposin dels mitjans per poder acomplir la
llei.

A l’article 56, sancions, no creim oportú, de cap de les
maneres, ni tampoc just, reduir les sancions als infractors i
sobretot arribar a un nivell d’un 80%; jo crec que si anam així
quedarà en no res aquesta llei i quasi perd el sentit aplicar una
sanció. Nosaltres no vàrem acceptar una proposta de transacció
del Partit Popular que ens deia que reduirien el nivell de
reducció de les sancions, valgui la redundància, fins al 50%,
però jo crec que això no és més que un regateig i crec que no
està justificat. Així i tot continuam perdonant les faltes als
infractors i creim que les faltes són suficientment greus com
perquè ens ho prenguem seriosament i no s’hagin de perdonar
aquestes faltes.

I ja per acabar, creim que s’ha de suprimir la disposició
addicional tercera simplement perquè no aporta res, diu que
s’ha de dir a quin àmbit s’ha d’aplicar el silenci administratiu,
però creim que no aporta res a la llei; i si ja hi ha una legislació
de rang superior que ho diu, la veritat és que no creim que
aquest articles o aquesta disposició aporti res de bo a la llei.

I també mantenim una esmena a l’exposició de motius, que
és per coherència amb una esmena que hem presentat sobre la
possibilitat de reduir les sancions que he esmentat abans, i a
l’exposició de motius hi ha un paràgraf que fa referència al
caràcter preventiu i corrector d’aquesta llei perquè creim que
és contradictori amb aquesta esmena que nosaltres hem
presentat.

En definitiva, pensam que si les esmenes que mantenim
vives s’accepten tendrem una eina de treball eficient i coherent
per a la lluita contra la contaminació acústica, que és el motiu
principal i l’únic objectiu final d’aquesta llei, i contribuirà
d’una manera molt més efectiva al benestar i a la salut dels
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Socialista intervé, ara, l’Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
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Gràcies Sr. President, senyores i senyors diputats. Nosaltres
a aquesta llei, a la qual no vàrem mantenir una oposició global
sinó que vàrem entendre que era una llei que es feia
desenvolupant una llei estatal i una directiva europea i que
s’ajustava, en bona mesura, al que es contenia en aquesta
legislació, hi vàrem fer tot un conjunt d’esmenes atenent un
principi jurídic que seria, dit en termes jurídics, in dubio pro
vita homini, és a dir, al que hem de salvar no és al que fa renou
sinó al que vol viure tranquil i el renou el molesta. I jo crec que
en això s’ha de ser rigorós i possiblement l’exageració s’ha de
decantar cap aquí, en cas de dubte, s’ha de decantar cap a
salvaguardar el dret a una vida còmoda i agradable, front a de
vegades necessitats, de vegades no tantes necessitats, però de
produir renous.

Hem de recordar també que hi ha sentències dels tribunals,
per la via penal, com a atemptat a la salut de determinats
productors de renou; i hem vist fa molt poc una sentència que
es va publicitar molt, d’un determinat local, que els ciutadans
veïnats d’aquest local havien haver d’arribar a posar una
demanda per la via penal contra el propietari perquè
l’administració no actuava de manera suficient. Bé, jo crec que
una norma d’aquest tipus ha de donar els instruments perquè
aquesta administració pugui evitar la necessitat d’arribar a
aquesta via penal i la cosa es pugui dirimir en la via purament
administrativa.

La contaminació sonora és una forma de contaminació i per
tant competeix a les autoritats mediambientals i, en aquest cas,
el medi ambient a protegir fonamentalment és el medi antròpic;
és a dir, és ver que hi ha renous no produïts per l’home o per
l’activitat humana, és ver, hi ha terratrèmols, hi ha volcans, hi
ha temporals, hi ha Marineland, per exemple, que produeixen
renous que molesten, però ens hem de cenyir, fonamentalment,
perquè els altres encara no som capaços d’aturar-los pel que es
veu, tots els que he dit, hem de procurar que els que feim
nosaltres, i dic que es produeixen en el medi precisament més
antròpic, les grans ciutats, els renous que anam produint.

Nosaltres hem presentat tot un conjunt d’esmenes a aquesta
llei i he de dir que fins i tot el conseller a la seva intervenció ha
anunciat una darrera transacció que havia quedat pendent a la
comissió i han estat acceptades en bona part. N’hi ha algunes
en les quals hi ha hagut una diferència de criteri, això és normal
i lògic, perquè nosaltres volíem anar un poc més enllà. Algunes
de les diputades que m’han precedit ho han comentat, és a dir,
en aquest moment s’està desenvolupant una llei estatal, i
nosaltres hauríem d’entendre que aquesta llei estatal, en allò
que es refereix a aquesta legislació que avui aprovam, hauria de
ser una legislació de mínims, és a dir, nosaltres a l’hora de
protegir la qualitat de vida dels nostres ciutadans hauríem
d’anar més enllà de la llei estatal. 

També hauríem d’anar més enllà per un altre fet que jo crec
que és important i és que la nostra principal indústria
precisament no són els alts forns, que fan molt de renou, o les
cimenteres, és el turisme que valora la tranquilAlitat de l’estada
en un determinat lloc. També el renou a vegades, però que es
pugui distingir entre quan es vol renou per divertir-se o quan es
vol renou per descansar. Això ha d’afectar no només els
ciutadans, sinó també aquesta indústria que nosaltres pretenem
que vagi cada dia millor.

És veritat també que hi ha alguns aspectes d’aquesta llei, el
conseller ha dit que és una llei que s’ha de fer amb diàleg, jo hi
estic d’acord, aquesta llei precisament ha de crear les
condicions perquè el diàleg es produeixi perquè si hi ha molt de
renou no ens entenem. Per tant, com menys renou hi hagi el
diàleg entre els ciutadans es produirà d’una manera més
còmode, perquè allà on hi ha renou la gent crida més. El renou
crea renou i el silenci, idò a vegades, ara que avui a aquesta
cambra hi ha tan de silenci un té tendència a anar baixant el to
de veu per no molestar. 

En aquesta llei hi ha alguns aspectes que no és que hi
estiguem radicalment en contra, però que mesclen, mesclen. És
a dir, hi ha aspectes que són més propis - i altres legislacions
així ho duen- més propis d’un reglament i no obstant això, aquí
en el tema del transport, etc., baixa fins a límits bastants
importants. Nosaltres els hem esmenat perquè hem cregut que
els límits eren prou elevats i que avui en dia hi ha sistemes que
permeten acotar bé aquests límits. És veritat que un avió,
encara no s’ha descobert..., bé sí que s’ha descobert però duen
poca gent i fan molt poca via, són els planadors, no en fan gens
de renou, però no podem transportar milions de turistes amb
planadors, encara, eh? Per tant, creim que aquests aspectes
s’haurien d’haver deixat al marge d’un reglament i que en
aquest reglament ja es discutiria. 

També això pot crear un conflicte a l’hora que es pogués
produir que la llei estatal, els reglaments estatals, el
desenvolupament de la llei estatal, baixassin el nivells
d’immissió o d’emissió o del que sigui, llavors tendríem un
conflicte amb aquesta legislació perquè prevaldria l’altra i
crearia un cert desconcert. Simplement és un problema de tipus
tècnic, no passa res si el reglament ho du, però nosaltres hem
cregut que era millor deixar-ho fora.

També entenem que un altre conjunt d’articles, i aquests
nosaltres no els esmenàrem, però si els han esmenat i nosaltres
ens miram la legislació, les esmenes que presenten els altres
grups, perquè si nosaltres haguéssim presentat aquest projecte
de llei també escoltaríem les esmenes de tots els altres grups, i
ens pareixien, aquestes en concret, que posaven de manifest el
possible conflicte entre aquesta legislació, que és
mediambiental, amb una altra legislació que també s’ha apuntat
que és el codi tècnic de l’edificació. Una cosa és la qualitat que
han de tenir les parets i una altra cosa és el renou que produeixi
un i entri dins l’altra casa. Per tant, són dues coses diferents. 

Nosaltres hem tengut coneixement d’una esmena, que
presentarà la portaveu popular, de la modificació in voce de
l’article 43 que creim que millora bastant la redacció perquè
s’avança a la realització de l’activitat capaç de produir el renou.
És a dir, incideix en la competència d’una altra conselleria, en
aquest cas la Conselleria d’Interior, de donar l’autorització
preceptiva per determinats tipus d’activitats .que poden produir
renous com són les activitats a l’aire lliure. Jo crec que és una
bona correcció i nosaltres no només acceptam l’esmena, sinó
que votarem a favor de l’article corresponent. 

Per tant, crec que hi ha hagut una bona relació, nosaltres
manteníem vives dues esmenes, més importants, les altres, si el
límit havia de ser de 90 o 95 decibels, tot i que creim que és
important, perquè 5 decibels és molt, no en fèiem una qüestió
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molt important com per votar en contra d’un article, ens
abstendríem en tot cas, però crec que en quedaven dues, una
l’ha explicada el conseller, nosaltres entenem que aquella
persona que produeixi un renou, es detecti i abans que es
produeixi la sanció per part de l’autoritat competent, accepta el
fet que un inspector l’hagi denunciat, etc., la sanció que s’haurà
de derivar necessàriament de l’expedient mereixi una reducció.
És exactament el mateix que les multes de tràfic que arriben del
nostre estimadíssim Ajuntament de Palma, que si tu l’acceptes,
no la recorres i pagues en un termini de trenta dies obtens una
reducció d’això, em pareix bé, el text inicial no quedava molt
clar, s’ha aclarit amb una transacció i nosaltres ho acceptam.

Després n’hi havia dues, que nosaltres hem presentat
sistemàticament a totes les lleis, creim que aquelles persones
que vulneren de manera sistemàtica la normativa de protecció
dels ciutadans o de medi ambient, és dir, la vulneració
sistemàtica, la reincidència ha de ser un gravamen. La
conselleria en el seu moment no va entendre que això pogués
ser així, ho va acceptar quan vàrem tramitar aquí la Llei de
caça, no ho acceptava inicialment aquí a causa d’una sentència
del Tribunal Constitucional en relació amb el Reglament de les
forces de seguretat de l’Estat, però jo li he fet veure que la
mateixa sentència donava els instruments per corregir el no
duplicar la sanció, ja que s’entén que això és inconstitucional,
ser sancionat dues vegades per la mateixa falta. I crec que hem
arribat a una redacció que permet que a aquella persona que de
manera sistemàtica incompleix no se la tracti igual que la que
incompleix per una sola vegada.  Crec que la reincidència en
determinats aspectes s’ha de tenir en compte, en altres
possiblement hi ha una filosofia més profunda rere que pot
responsabilitzar la societat que aquella persona no es pugui
haver rehabilitat, però crec en aquest cas, de fer molt de renou,
no hi ha aquesta condició. Per tant, nosaltres també agraïm que
hagin acceptat aquesta esmena.

Hauríem volgut un compromís més fort. El conseller ha dit
que aquesta és una llei municipalista, bé, però és que els tira
moltes coses damunt els municipis. L’elaboració d’un mapa de
renou no és ni fàcil ni barat. Mirin, a aquell ordinador que està
obert allà rere, hi ha una publicitat de sonòmetres. Un
sonòmetre que pugui estar homologat i que serveixi no només
per fer un mapa de renous, sinó per anar davant els tribunals
amb una denúncia, idò a un ajuntament li costarà quasi un milió
de pessetes, un. Per tant, és veritat que a la llei hi ha un
compromís d’ajuda, però és un compromís beatífic, Sr.
Conseller, i nosaltres aquí no anam a missa sinó que estam
elaborant normes. 

Jo puc creure que si vostè és el conseller ho farà, però, miri,
això...el conseller que el pugui succeir pot tenir unes altres
necessitats o una altra sensibilitat amb els ajuntaments i digui
“home, aquestes ajudes, idò són un milió d’euros o són 100.000
euros o són 10.000 euros o és 0, m’hauria agradat més un
compromís que el que hi ha a la llei, que hi és, que hi és, però
el voldríem fermar més.

Per tant, també aquí hi ha una sèrie d’articles que no és que
els votem en contra perquè no és que estiguem radicalment en
contra del que diuen, per tant, la manifestació no és estar en
contra, sinó que no obeeix suficient. En aquest cas, ho
escenificam amb una abstenció.

El tema del renou és un tema complex i així està a tota la
literatura jurídica que es mou entorn a aquest tema. El
problema d’una infracció és que no roman, és a dir, una vegada
que s’ha acabat el renou, ja no el tornes a sentir, ni el pots
mesurar, és a dir, una infracció urbanística queda allà. El xalet
ilAlegal hi és, el poden veure, el poden anar a retratar, el jutge
s’hi pot presentar, en el renou no s’hi pot presentar, ves a
encalçar-lo, al renou. Per tant, perseguir aquestes coses és
complex, és a dir, si una determinada instalAlació fa renou, s’hi
ha d’anar quan està fent el renou i s’hi ha d’anar sense que
sàpiga que s'hi va a veure el renou que fa perquè
automàticament disminuirà el renou que fa, eh? Tots sabem, ha
estat notícia durant molts d’anys a les portades dels diaris
d’aquesta comunitat, el clam dels veïnats de just aquí devora,
del barri de la Llonja, davant un renou difícilment imputable a
qualcú perquè si la gent quan surt d’un determinat local fa
renou, n’és responsable el titular del local? O són responsables
els que fan el renou? Clar, ves a cercar-los llavor. 

Per tant, no és un tema senzill i la responsabilitat que caurà
sobre els ajuntaments i la pressió dels ciutadans sobre els
ajuntaments serà important. Podria haver-se adoptat la mesura
que fos el Govern de les Illes Balears, en el cas que els
ajuntaments no disposassin, qui fes els mapes de renou. És una
activitat complexa fer un mapa de renou. Ni tan sols s’aproxima
a la dificultat de fer una avaluació d’impacte ambiental, és molt
més complexa, per tant, jo voldria creure que d’aquí a una sèrie
d’anys, els anys que dóna la llei els nostres ajuntaments hauran
estat capaços d’elaborar aquests mapes i de posar en pràctica
totes les mesures que són necessàries per garantir el descans i
la vida tranquilAla dels nostres ciutadans.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Torns en contra. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Assumpta Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, quasi
podem dir que no és un torn en contra, perquè avui per avui
estam al final del tràmit d’aquesta llei anomenada més
popularment del renou, i jo vull agrair a tots els portaveus que
m’han precedit primer de tot el to amb què han fet aquest debat
i les aportacions que han fet durant tot el tràmit d’aquesta llei
en el Parlament. És un esforç de tots, de tots els portaveus i
sobretot també que són aquí amb nosaltres, que ens
acompanyen, els alts càrrecs -secretari general, director
general- i els tècnics de la conselleria, que juntament també
amb el conseller han tingut l’interès que sigui un esforç de tots
arribar que aquesta llei sigui consensuada al màxim.

Com també ha dit el conseller aquesta llei donarà resposta
a una reivindicació de la nostra societat, que no és altra que fer
que sigui compatible el dret al descans i la qualitat de vida dels
residents i dels turistes que ens visiten i l’activitat econòmica
en unes illes com les nostres, en què el turisme és quasi bé -ho
ha dit també el Sr. Crespí i les altres portaveus- és quasi bé la
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primera indústria a les nostres illes i, per tant, les activitats que
van unides al turisme -bars, restaurants, espectacles, oci en
general-, també juntament amb la construcció, una altra
important activitat econòmica que per la seva característica
provoca contaminació acústica, i tampoc no ens hem d’oblidar
dels trànsit.

Amb aquesta llei volem arribar a un equilibri entre el dret
al descans, que efectivament no pugui pertorbar la salut de les
persones, i combinar-ho amb l’activitat productiva i econòmica.
Aquesta llei també té com a objectius principals prevenir,
vigilar i corregir tots els aspectes de la contaminació acústica
i les vibracions i, per tant, allò que nosaltres no volem és que
sigui totalment recaptadora ni sancionadora, nosaltres volem
prevenir, vigilar i corregir, i així també crec que s’ha demostrat
pels altres portaveus. Nosaltres no volem estar obsessionats a
recaptar, sinó que volem deixar de banda les sancions, que sí
s’apliquin les sancions que pertoquin però que allò més
important sigui el que he dit abans, la prevenció i la correcció.

S’ha comentat aquí que amb la transacció concreta que es
fa aquí per diversos grups parlamentaris sobre els decibels, els
dB (A), jo crec que no ens ha de fer por concretar dins aquesta
llei el que volem que aporti aquesta llei. Les esmenes suposen
fer una llei que vertaderament aporti coses, i el que nosaltres no
volem és crear una paradoxa perquè buidaria de contingut
l’operatiu d’aquesta llei i suposaria, al nostre entendre, un pas
enrere. No volem evitar que aquesta llei sigui una llei concreta;
és que fins i tot crec que és com una cosa que sembla que sigui
al revés, no?, que si nosaltres no haguéssim concretat en
aquesta llei estic quasi convençuda que s’haguessin fet esmenes
en aquest sentit, que concretéssim més. Per tant no podem estar
d’acord amb aquestes esmenes a què fan referència.

El tema dels mapes de renou i tots els temes que fan
referència a les competències que hauran d’assumir els
ajuntaments, dins la llei hi ha el compromís de la conselleria
d’ajudar amb subvencions tots els ajuntaments amb els mitjans
tècnics i econòmics, especialment també pels sonòmetres, a què
ha fet referència el Sr. Crespí, i està també ben reflectit dins la
disposició addicional vuitena.

El que nosaltres creim és que quan el ministeri hagi fet el
reglament -ara torn a allò d’abans, que m’ho he oblidat-, quan
el ministeri hagi fet el reglament que desenvolupa la Llei
37/2003, després nosaltres automàticament podrem presentar
i aprovar el nostre reglament que desenvoluparà aquesta llei,
però mentrestant hem de fer una llei el més operant possible.
Perquè també vull remarcar que encara que el reglament sigui
diferent del que nosaltres estam indicant en aquesta llei,
nosaltres som en tot cas més restrictius que la llei estatal i que
el seu reglament. Per tant en aquest cas crec que seria difícil
tornar enrere.

Vull destacar aquí també, com s’ha dit, les esmenes que
entre la comissió i el dia d’avui s’han repassat, com era el
compromís del Grup Parlamentari Popular amb diversos grups
parlamentaris, que hi havia unes esmenes que havien d’acabar
de concretar, i així nosaltres presentam una transacció que faré
arribar als lletrats i que vostè, com ja ha dit, crec que l’accepta,
que és a l’esmena 6775 del Grup Parlamentari Socialista, a la
6774 i també a la 6771 del Grup Parlamentari Socialista, que

fa referència al que ha dit vostè, que és la reincidència de les
faltes comeses. I després pel que fa a l’article 56, de sancions,
a més a més de baixar el percentatge i fixar-lo en un 50%,
afegirem “en els casos en què els infractors, prèviament a la
imposició de la sanció, reconegui la infracció”. Per tant
nosaltres també presentam aquesta transacció que també tenia
ben igual el Grup Parlamentari del PSM i si l’accepta també
acceptam la transacció en el mateix sentit, que també vostè hi
ha fet referència, en el mateix sentit que hem dit a la del Partit
Socialista.

Després també..., no havíem quedat d’acord, era una cosa
que havia quedat jo supòs que perquè no ens havíem entès;
l’esmena 6772 del Grup Parlamentari Socialista nosaltres...,
simplement volien vostès que s’afegís un nou apartat a l’article
56.3, o a l’article 56, en el punt 3, i nosaltres el que deim és que
la seva aportació que fan a l’esmena l’inclourem dins les
sancions que s’imposaran en el punt 3, no fer un nou apartat.
Per tant és el mateix però crec que no hi va haver..., no ens vam
entendre en aquell moment.

I per altra banda també vull agrair a la portaveu d’Esquerra
Unida i Els Verds que accepti la transacció de l’esmena 6722
i que també l’he feta arribar al PSM, que en té una altra, la
6839, en el mateix sentit.

Vull fer un resum, per acabar d’emmarcar el consens que hi
ha hagut, que al Partit Socialista se li han acceptat i
transaccionat 30 esmenes en total; açò significa quasi un 80%
de totes les que ha presentat, per tant en queden 4 de vives que
nosaltres no acceptam, però creim que l’esforç que s’ha fet
entre tots és molt considerable. Al PSM també se n’hi han
acceptat 29, acceptades i transaccionades, la qual cosa també
representa un 70%, quasi. I a Esquerra Unida i Els Verds 26.
Per tant més o manco a tots els tres grups se’ls ha acceptat el
mateix nombre d’esmenes; el que passa és que Esquerra Unida
i Els Verds en tenia 70, perquè en va retirar dues, i el tant per
cent, clar, baixa, que és un 37%. Però en total s’han acceptat 85
de 159 perquè també el PSM n’ha retirades 11, que és d’agrair
perquè açò significa que al final en els articles que hi havia
s’han aclarit les idees. Per tant el tant per cent del total
d’esmenes acceptades de tots els grups parlamentaris és de més
d’un 60%, una cosa que nosaltres, la veritat, ens felicitam tots.

I després ha fet referència el Sr. Crespí a l’article..., al nou
nomenament de l’article 42, a la secció primera, i a l’article 43
la nova redacció. Açò nosaltres avui matí ho hem donat a tots
els portaveus, i com ha dit el Sr. Crespí, ja s’ha avançat, ho
accepta perquè hi hagi una coherència entre les dues lleis,
aquesta i la Llei 16/2006, que creim nosaltres que exigir el
certificat juntament amb els estudis acústics és més operatiu
que la redacció inicial i permetrà que la Llei del renou estigui
coordinada des d’un principi amb les previsions de la Llei
16/2006, i en el moment del procediment en què ens trobam,
clar, només ho podíem fer in voce. Per tant ho hem demanat a
tots els grups parlamentaris que esperam que ho acceptin i jo
també faré arribar la nova redacció als lletrats o al president
perquè ho tenguin en consideració en el cas que es puguin
aprovar totes aquestes transaccions i nova redacció.

Res més. Per acabar vull destacar una vegada més el
consens. Agrair al Sr. Crespí la paciència perquè ha tingut tres
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dones portaveus i les dones a vegades tenim mala fama però
solem arribar a acords perfectament bé, i també vull acabar
dient que és una llei municipalista, que sense cap dubte tots els
batles i regidors de les Illes agrairan que avui aprovem aquesta
llei i també agrairan que sigui una llei consensuada perquè els
acords són sempre beneficiosos per a tots els ciutadans de les
Illes Balears. 

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vinent. Si és tan amable, entregui les
esmenes i transaccions al lletrat major i així ens serviran per a
la votació.

En torn de rèplica, Sra. Rosselló, si vol intervenir és el seu
torn.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, efectivament només un parell de
valoracions o de qüestions referides a la intervenció que ha fet
la portaveu del Partit Popular.

En primer lloc no sé si és que no m’ha sentit, però jo he dit
que a l’article 57, la transacció, jo l’acceptava, tot i que he fet
esment al fet que consideraríem més important, d’alguna forma,
que se suprimís l’article, però consideram que millora la
transacció respecte al que és la llei actual i per això l’hem
acceptada.

En segon lloc jo voldria, com dic, fer esment a un parell de
qüestions. Vegem; aquesta llei, igual que totes les lleis que
teòricament es fan, és perquè siguin una llei aplicable, clara i
que faci que l’administració que l’han de dur endavant o el
ciutadà o qui hagi de ser que hagi de vetllar no només per la
seva aplicació sinó que l’hagi d’aplicar, tengui una claredat
legislativa, tengui totes les mesures i les eines per dur-ho a
terme. Nosaltres consideram que aquesta llei -ho torn repetir-
no acaba o no entra dins fer una llei clara i sobretot una llei que
asseguri la seva efectivitat i la seva aplicació. Així, referit al
tema que la portaveu ha esmentat, que ens diu si tenim por de
concretar, en absolut; aquí ningú no té por de res, l’únic que
intentam és fer una llei, com dic, que sigui aplicable. 

Vegem; si resulta que les competències en determinats
temes, com he dit abans, siguin els vehicles a motor o siguin
totes les activitats comercials, etc., és una competència que per
llei de renou del 2003, que és una llei de normativa bàsica, l’ha
de dur endavant i l’ha de desplegar el Parlament espanyol, en
aquest cas, nosaltres, tot i que creim que evidentment la
comunitat autònoma ha de fer també la seva legislació,
.entenem que ja que hi haurà una aprovació a més relativament
ràpida al Parlament espanyol, creim que el més sensat és
realment que aquesta llei s’adapti posteriorment a través del
reglament; i per què?, precisament perquè sigui una llei que no
entri en contradicció i no s’utilitzi com a eina precisament de
crear legislació contradictòria entre, moltes vegades, comunitat
autònoma i Estat, sobretot en normativa bàsica. Nosaltres creim
que s’ha de normativitzar, però d’una manera clara. I per això
consideram i ho tornam repetir, que als articles que nosaltres

hem presentat esmenes referits a tots aquests punts, creim que
s’està fent excessivament una regulació dels índex acústics que
no li pertoca ni a la comunitat i que és un tema més de
reglament que d’altra cosa. I això no té res a veure en què se
concreti. En canvi, altres aspectes no es concreten i queden
absolutament indefinits.

En tercer lloc li diria també a la portaveu del Partit Popular,
que el Decret del 87, decret fet pel Partit Popular en el seu
moment fa quasi 20 anys, resulta que és millor respecte els
índex precisament acústics i és molt millor respecte a zones
d’allò que està sent aquesta llei. Per tant, nosaltres creim que
mentre no s’hagi aprovat aquest reglament, creim que amb
aquests àmbits s’hauria d’aplicar aquest decret actual. Per tant,
nosaltres no podem acceptar transaccions en aquests articles
per una qüestió molt clara i és que volem una llei que sigui útil.

En quart lloc, també s’ha dit que els ajuntaments estarien
molt contents. Evidentment, jo supòs i esper que els
ajuntaments estiguin contents, però això no és una alegria per
(...), supòs que totes aquelles persones que han estat als
ajuntaments ho saben, no és només que tenguin una
competència, sinó la possibilitat de poder-la exercir, amb tot
allò que suposa tenir una normativa clara, amb tot allò que
suposa tenir els recursos necessaris a tot nivell, humans,
d’inspecció, etcètera. I tenir la colAlaboració amb les
administracions i en aquest cas, torn repetir, amb una
administració bàsica que és l’administració ambiental que al
cap i a la fi ho té per competències de l’Estat espanyol, ho té la
comunitat autònoma i encara no s’ha transferit als consells
insulars, ni als ajuntaments. Per això nosaltres seguim
considerant que molt bé als ajuntaments, però aquesta llei no
assegura que els ajuntaments puguin disposar de tots aquests
elements i mesures, com dic, per dur endavant aquesta llei.

I acab dient que nosaltres també, en aquest cas per evitar la
contaminació acústica, veim que és important, però li donam
també un valor dins el context que pertoca. Com he dit a la
meva primera exposició, aquesta llei és una llei que si té sentit
fer-la és per realment fer una normativa aplicable perquè ja
tenim la directiva, tenim la transposició de la Llei de renous i
estan en marxa tots els reglaments referits a com s’ha d’establir
aquesta Llei de renous. Per tant, la llei autonòmica ha de ser
una llei que estigui en línia amb totes aquestes actuacions i per
tant, que vagi al bessó de la qüestió i quin és? Evitar la
contaminació acústica. I amb aquesta llei a la mà, les
interpretacions són tan variades que al final ja veurem com
funcionen. Jo els he de dir ara, molt a pesar nostre, hi ha
determinats aspectes allà on queda una indefinició respecte a
allò que és realment actuar per evitar la contaminació acústica
que nosaltres hem de dir que ens preocupa. Per això continuam
mantenint les esmenes que hem presentat, o que hem defensat
en aquest plenari perquè entenem que la seva acceptació
suposaria millorar una llei que al cap i a la fi nosaltres el que
ens preocupa, igualment com vostès esperem, és evitar la
contaminació acústica i que a les nostres Illes, com ja he dit, és
un tema de cada dia més greu.

Per això, tot i que no les han acceptat, ja veurem com es
desenvolupa i esperem que sigui el que vostès han dit, que sigui
una llei que serveixi. Esper que puguem dir que ha servit i no
només ha estat un paper que ha quedat dins un calaix.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista Sra. Vadell, si vol
intervenir.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé, en definitiva crec que les
diferències que hi ha hagut entre les esmenes que nosaltres hem
presentat i que han quedat vives i les que no ha acceptat el
Partit Popular són sobre un concepte legislatiu, més que res
perquè el text que ens ve de l’avantprojecte remet a un futur
reglament alguns aspectes que nosaltres creim que s’haurien de
concretar més i altres coses que nosaltres creim que haurien
d’anar a un reglament, el projecte de llei les concreta moltíssim.

En definitiva, totes aquestes esmenes que queden vives per
part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, creim
que aquests buits que hi ha, que nosaltres consideram que hi
són, es podran corregir mitjançant una futura legislació que no
estarà massa a estar vigent, la llei estatal, tanmateix s’hi haurà
d’adaptar. Per tant, creim que aquesta llei no té uns defectes
massa substancials com perquè no es puguin resoldre en un
futur mitjançant una adaptació futura, si és que es dóna el cas.
I a més, hi ha una contradicció que nosaltres volem remarcar i
és que tot i que a l’article 7 ho deixa sense concretar, nosaltres
consideram que és un aspecte important el tema de les unitats
i els paràmetres que haurien de quedar definits a la llei. En
canvi, a l’article 41 i següents es fica en temes que creim que
no acaben de ser plenament de la seva competència, com és
fixar els paràmetres de l’aïllament acústic en els elements de
construcció. La qual cosa creim que això no queda prou clar,
però sí que tendrà una possibilitat de corregir-se, ja que la llei
estatal bàsica ho regularà.

Per tant, per part nostra votarem en contra dels articles els
quals hi queden esmenes vives, però a una part molt important
d’aquesta llei, com ja ha quedat ben clar aquí, que hi ha hagut
una feina i una voluntat de consens a una llei que pel gran pes
tècnic que ha tengut, no ha estat fàcil crec que per a cap dels
portaveus. Tot i així, hi ha hagut una voluntat de consens i una
voluntat de millora per part de tots els grups que hi hem
intervengut. I creim que el pròxim Govern de les Illes Balears
la sabrà aplicar amb totes les seves conseqüències per a la
millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Sr. Crespí? No intervé. Sra.
Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Agrair una vegada més el to de les
intervencions, l’únic que em queda per dir és que aquesta llei
autonòmica ha respectat tan la Directiva europea 2002/49, com
la Llei estatal 37/2003 i sense cap dubte aquesta llei serà un

avanç molt important per preservar la nostra qualitat de vida
que ens preocupa a tots. Aquesta llei té com objectiu final, ho
vull tornar destacar, que els ajuntaments disposin de les eines
adequades per liderar la continuada lluita contra els renous i
esperam que aquesta llei sigui en definitiva la que els serveixi.

Des del Partit Popular creim que és una norma valenta i
molta clara, a pesar de què tècnicament resulta molt difícil. I
des del Grup Parlamentari Popular volem facilitar el Govern de
Jaume Matas i el conseller perquè realment ha legislat en temes
que preocupen als ciutadans de les nostres Illes, apostant
sobretot pel rigor, la serietat, l’interès general i sobretot, el
consens tan en la societat civil, com s’ha demostrat també en
aquest cas amb els partits polítics.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vinent.

Abans de començar les votacions, deixin-me un minut de
complicitat amb el lletrat major i aclarirem conceptes.

Passam a clarificar les transaccions perquè no hi hagi
dubtes. 

Per part del Grup Socialista s’ha transaccionat la RGE núm.
6775, la 6774, la 6771 i 6772. Correcte, Sr. Crespí?

Per part del PSM, la RGE núm. 6838 i la 6839. Correcte,
Sra. Vadell? Parlam d’esmenes.

I per part d’Esquerra Unida i Els Verds la RGE núm. 6722.
La 6722. Perfecte.

Per tant, ara passarem a fer la votació conjunta de les
esmenes dels diferents grups conjuntament, d’Esquerra Unida
i Els Verds, del PSM i del Grup Socialista.

Per tant, senyores i senyors diputats passam a votar les
esmenes que no estan transaccionades.

Passam a votació.

24 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció.

Ara passam a la votació dels articles que s’hi mantenen
esmenes. I aquí els diferents grups parlamentaris ens han fet
arribar la seva intenció de vot i per tant, nosaltres les hem
agrupades per fer-ho més fàcil.

A l’articulat per exemple farem un grup... Perdoni?

(Remor de veus)

Me fa recordar que hi ha una transacció in voce, la 42 i la
43. Sí.

Feim un recés d’un minut amb tots els portaveus.



6666 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 127 / 27 de febrer del 2007 

 

...el Lletrat Major que la transacció que ara em feia esment
la Sra. Vinent, de la denominació de l’article 42 i també la nova
redacció de l’article 43, aquesta ja ha quedat aprovada com a
transacció.

Passam a votar el que els estava dient, tothom ja té clar amb
el paperet quin és la intenció de vot del seu grup. No és així?
Perfecte.

Passam a votar l’articulat, disposició addicional tercera i
exposició de motius.

Senyores i senyors diputats passam a votació.

31 vots a favor, cap en contra, 23 abstencions.

Ara passam a votar l’articulat 6, 25, 35 i disposició
addicional setena.

Passam a votar.

30 vots a favor, 3 en contra i 21 abstencions.

Votam l’articulat 2, 7, 9, 45, 47 i 53.

Passam a votació.

30 a favor, 7 en contra i 17 abstencions.

Passam a votar l’articulat núm. 8.

Passam a la votació.

34 vots a favor, 3 en contra i 16 abstencions.

Passam a votar els articles 3, 41 i 44.

Passam a la votació.

29 a favor, 23 en contra, cap abstenció.

Passam a votar l’article 55.

Passam a votar.

45 a favor, cap en contra, 7 abstencions.

Passam a votar l’article 56.

Passam a votació.

46 a favor, 4 en contra, 3 abstencions.

Passam a votar l’article 38.

Passam a votació.

48 a favor, 1 en contra i 3 abstencions.

Ara passam a votar els articles 4, 5, 17, 18, 19, 21, 26, 27,
28, 30, 32, 34, 36, 37, 39 i 60.

Passam a la votació.

49 a favor, 3 en contra, cap abstenció.

Passam a votar l’article 57.

Passam a votar.

53 a favor, cap en contra i cap abstenció.

I ara finalment es passa a la votació dels articles que no s’hi
mantenen esmenes. Per tant, tota la resta.

Senyores i senyors diputats, passam a votació.

Unanimitat sembla.

Unanimitat.

53 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

Per tant, es faculta els Serveis Jurídics de la cambra per fer
les correccions i modificacions tècniques necessàries per tal
que la llei en qüestió tengui una redacció coherent. 

Aquesta presidència, en conseqüència, proclama a provada
la Llei contra la contaminació acústica de les Illes Balears.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.

(Aplaudiments)
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