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EL SR. PRESIDENT:

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

I.1) Pregunta RGE núm. 823/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversió en obra pública de la
Conselleria d'Educació i Cultura.

Primera pregunta, RGE núm. 823/07, relativa a inversió en
obra pública de la conselleria, que formula la diputada Sra.
Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller d’Educació i Cultura, ara que estam a final de
legislatura és un bon moment per fer balanç i, bé, com que
vostè a principis de legislatura va presentar un pla
d’infraestructures, idò des del Grup Popular ens agradaria saber
quina ha estat la inversió en obra pública que la Conselleria
d’Educació i Cultura ha fet al llarg d’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, ara que acaba la legislatura, efectivament queden
molts pocs plenaris perquè es tanqui aquest parlament, ho paga
de fer una petita reflexió respecte del que ha estat l’execució
del Pla d’infraestructures. Em complau molt poder dir que
durant el període 2003-2007 el Govern de les Illes Balears
haurà realitzat al voltant de 160 activitats significatives,
actuacions significatives en obra pública d’escolarització, per
un import que s’haurà enfilat fins als 184 milions d’euros en
matèria d’equipaments educatius, i vull destacar molt
especialment la posada en funcionament de 7 instituts i de 14
nous centres d’educació infantil i primària; a més que en
aquests moments hi ha encara en construcció 8 centres que
entraran en funcionament el proper curs 2007-2008. Això
suposa en realitat la creació de 29 centres educatius dins
aquesta legislatura enfront dels 9 centres que es crearen a la
legislatura anterior.
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Vull també fer una especial referència a dos elements que
no són estrictament escolarització, però que són una qüestió
molt important, com són el Conservatori de Música i Dansa
d’Eivissa i Formentera que, malgrat uns retards en l’execució
d’aquestes obres, s’ha reprès aquesta execució i s’està fent en
aquest moment aquest magnífic edifici, aquest importantíssim
edifici que albergarà l’escola, el Conservatori de Música i
Dansa d’Eivissa i Formentera a un lloc ben cèntric amb unes
instalAlacions exemplars. I tampoc no vull deixar de parlar, un
moment només, de l’Escola d’Art Dramàtic de les Illes Balears,
que ha suposat també posar a l’abast dels ciutadans de les Illes
Balears, dels més joves, unes instalAlacions adequades perquè
es puguin cursar aquí uns estudis superiors d’art dramàtic a les
Illes Balears.

Naturalment totes aquestes obres, que són les més
destacades, han vengut acompanyades d’una gran inversió en
obres de manteniment, de petites reformes, de remodelació de
cuines, de remodelació de menjadors, de remodelació de banys,
dins els centres escolars; d’instalAlacions de seguretat, de
material contra incendis que ha suposat una inversió
vertaderament molt rellevant.

Voldria, per tant, dir que en el conjunt d’aquesta legislatura,
insistesc, que ara acaba, s’ha fet un esforç inversor que podríem
assenyalar que és el triple del que es va fer l’anterior legislatura
en obra pública escolar, és a dir, en manteniment i
funcionament i dedicació a l’escola pública de les Illes Balears.
Per tant per a nosaltres aquest és un motiu d’extraordinària
satisfacció.

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 825/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a evolució de la inserció laboral dels joves.

EL SR. PRESIDENT:

Segona pregunta, RGE núm. 825/07, relativa a evolució de
la inserció laboral dels joves, que formula el diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Diputat.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. President. Voldríem saber com ha evolucionat
la inserció laboral dels joves de les Illes Balears durant l’any
2006. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Treball i Formació.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies. Començaré per explicar, si m’ho permet,
l’evolució del 2000 cap aquí, que ja supera els 360.000 ocupats
menors de 30 anys, i que significa un repunt a partir del 2005
en més de 3.164 llocs de feina per a joves d’aquesta edat. Vull

recordar que entre el 2000 i el 2004 es van perdre en aquesta
comunitat autònoma 8.919 llocs de feina de menors de 30 anys.

L’evolució o el rànquing de persones menors de 30 anys ens
mostra que la taxa d’activitat és la segona més alta d’Espanya
i que l’atur ha davallat d’un 14,9% a menys d’un 12%. Per tant
l’evolució del mercat, tant en quantitat com en percentatges
d’activitat i d’ocupació ha millorat a partir del 2005.

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 821/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a PORN de la Serra de
Tramuntana.

EL SR. PRESIDENT:

Tercera pregunta, RGE núm. 821/07, relativa a PORN de la
Serra de Tramuntana, que formula el diputat Sr. Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, com vós sabeu la Llei
de conservació dels espais naturals preveu que els plans
d’ordenació de recursos naturals s’imposin damunt la
planificació territorial o urbanística perquè els seus objectius de
preservació no quedin malmesos, no quedin destorbats per
planificacions urbanístiques desenvolupistes. 

Ara tenim una gran ocasió amb el PORN de la Serra de
Tramuntana i d’aquí ve la pregunta: considera el Sr. Conseller
la possibilitat que el PORN desclassifiqui sòl edificable pels
seus valors paisatgístics i ecologistes?, en concret Muleta II a
Sóller o Cala Carbó a Pollença.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, vostè sap que la LECO el que pretén és conservar els
espais de rellevància ambiental, i nosaltres hem actuat dins les
zones que són ANEI i les zones que són ARIP, i el que pretén
el PORN és que els alts valors de la Serra de Tramuntana, tant
per mandat de la LEN com el que és tota la Xarxa Natura 2000,
està ficada dins el PORN. 

El que vostè demana són unes zones que no són ni sòl
rústic, ni apareixen protegides per la LEN, amb la qual cosa
vostè m’està parlant d’unes zones, com són Cala Carbó o
Muleta, que fins i tot Cala Carbó respecte a l’Ullal té una àrea
de reconversió territorial en el Pla territorial. És molt distint;
vostè m’està parlant d’uns sòls que eren urbanitzables i que res
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no tenen a veure tant amb el mandat de la LEN com el mateix
de la LECO.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Jo li estic parlant d’uns espais que,
si vostè hi va ara mateix, no serà capaç de discernir aquestes
diferències que estan damunt d’un plànol; no estan transformats
i són tan ANEI com el veïnat si no fos perquè la retxa de
l’ANEI passa per una altra banda. 

La Llei d’espais naturals de l’any 91, que gràcies a Déu va
tenir un altre conseller de Medi Ambient o una altra situació
política, va desclassificar moltíssim de sòl: des de Cala Tuent
fins a Sa Costera tot era urbanitzable. Ja veig que si hagués
tengut al Sr. Jaume Font i en el segle XXI estaria tot urbanitzat,
perquè en aquell moment sí que va tenir el coratge la LEN
d’entrar dins aquells sòls i no discriminar per aquests matisos
dels falsos urbans com pot ser Muleta o d’urbanitzables absurds
que encara queden dins el nostre territori.

Veig que no va per aquí aquest PORN, ho lament, però per
descomptat sí que ho permet la llei, sí que ho vol la llei i el que
s’ha de mirar és si els terrenys realment tenen aquells valors
ecològics i paisatgístics o si no els tenen, no si tenen o no una
classificació territorial mentre no hagin estat transformats, i els
casos que jo li dic, tant Muleta, com Cala Carbó, com Cala
Blanca, com Montport, són espais dins la Serra de Tramuntana
absolutament sense transformar, forestals, que realment crec
que tots patirem si s’urbanitzen i serà bastant absurd que una
norma de protecció de la Serra de Tramuntana els hagi ignorat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Alorda, vostès la passada legislatura amb la Llei 1/2000 varen
fer una modificació de les ANEI de Balears i varen protegir una
sèrie d’ANEI a urbanitzables d’Artà i d’Alcúdia. Em vol dir per
què no varen ficar Cala Carbó i Muleta?; m’ho vol dir? És
perquè governaven vostès a Pollença? Li he de dir que vostè,
el seu partit ha governat durant 20 anys a Pollença i hi deu
haver la desfeta més gran en sòl rústic de tota la història
d’ilAlegalitats. Per què quan el seu batle de Sóller, del PSM, no
va desclassificar Muleta i va fer una moratòria? Vagin a contar
això al carrer. Aquí dins no enganin aqueixa cambra.

Moltíssimes gràcies.

(Aldarull a la sala)

I.4) Pregunta RGE núm. 822/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a curs bàsic de policia local.

EL SR. PRESIDENT:

Quarta pregunta, RGE núm. 822/07, relativa a curs bàsic de
policia local, que formula el diputat Sr. Miquel Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta va adreçada
al conseller d’Interior. Al Grup Parlamentari Popular ens
agradaria saber com valora el conseller d’Interior la darrera
convocatòria del curs bàsic de policia local impulsada des de
l’EBAP, l’Escola Balear d’Administració Pública.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Interior.

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Diputat, la valor molt positivament perquè crec que han
donat en el clau quan han convocat aquesta convocatòria en el
mes de desembre, perquè altres vegades s’ha fet en el mes de
juny i lògicament la gent estava fent feina, tenia altres
ocupacions, i possiblement no es dedicava més a aquestes
possibilitats de futur seu.

Miri vostè, per a 170 places que s’han convocat s’han rebut
500 instàncies, de les quals 489 són d’homes i 97 són de dones.
Per illes, a Mallorca, amb 100 places, s’han rebut 337
solAlicituds; a Menorca per a 35 places s’han rebut 86
solAlicituds; i per a Eivissa i Formentera per a 35 places, també,
95 solAlicituds. Són places ampliables en funció de la demanda.
Però jo crec que allò que és important és que d’aquestes
persones que concursen en aquesta convocatòria, 191 aspirants
tenen com a mínim el batxiller superior o més; la resta té el
graduat escolar. 

Per tant jo crec que ha estat un encert convocar-la en
aquesta data, en data de desembre-gener, i que lògicament la
pròxima convocatòria, la pròxima promoció, la 35 promoció de
policia local de Balears, continuarà afegint un nombre
aproximat de 200 policies més als 1.000 que ens els tres anys
darrers s’han format a les Illes Balears.

 Moltes gràcies, Sr. President.

I.5) Pregunta RGE núm. 824/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a millora de les condicions laborals del
professorat a l'ensenyament públic.

EL SR. PRESIDENT:
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Cinquena pregunta, RGE núm. 824/07, relativa a millora de
les condicions laborals del professorat a l’ensenyament públic,
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, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, ja s’ha dit i tots sabem que s’està acabant aquesta
legislatura, una legislatura que serà recordada per tantes i tantes
millores en totes les conselleries, però en particular, i
concretant la pregunta: quines han estat les accions realitzades
per part de la Conselleria d’Educació i Cultura durant aquesta
legislatura per tal de millorar les condicions laborals del
professorat a l’ensenyament públic?

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 aquesta legislatura s’ha fet un esforç de
pacte, un esforç d’acord amb els sindicats de l’ensenyament,
amb tots els sindicats, amb els majoritaris i amb els no tan
majoritaris, per aconseguir acords. Vull subratllar que el primer
gran acord que vàrem haver de posar en funcionament fou
l’acord que l’anterior govern havia deixat damunt la taula -tot
s’ha de dir- d’equiparació de les retribucions dels professors
del sector concertat, que no tenien aquest dret d’equiparació, no
se’ls reconeixia aquest dret i això va ser el primer acord que es
va prendre, un dels primers acords que es varen prendre durant
aquesta legislatura.

En segon lloc vull destacar molt especialment l’acord
signat, aprovat en Consell de Govern, dia 28 de juliol del 2007
recent, que contempla mesures adreçades a millorar les
retribucions dels ensenyants, de fet un increment lineal
retributiu per a tots els ensenyants fins a 90 euros que es vendrà
aplicant escalonadament; una part ja es ve aplicant, l’altra no
encara, però es vendrà aplicant escalonadament a tots els
professors del sistema, als 12.000 professors del sistema de les
Illes Balears; una ampliació del complement específic pensat
per als equips directius per retribuir la responsabilitat directiva
en els centres; un reconeixement de la funció tutorial mitjançant
un complement de 30 euros específicament per a les persones
que tenen aquesta funció tutorial; i també la creació dels
comitès de seguretat i salut laboral en els centres, que era una
vella reivindicació que no s’havia produït.

També paralAlelament dins aquest mateix acord es reconeix
tota una sèrie de garanties socials que complementen les que
s’acordaren per Consell de Govern de 28 de desembre del
2005, que aquelles anaven especialment adreçades a les baixes
per maternitat i els problemes d’atenció de fills o d’infants que
estiguessin a cura d’alguns d’aquests professors o professores.

Per tant jo crec que en el conjunt d’aquesta legislatura s’ha
fet un esforç molt important de pacte amb les forces sindicals
i s’ha aconseguit posar en peu acords molts importants per

millorar les condicions salarials, retributives dels ensenyants,
i així naturalment reconèixer aquesta funció i dignificar també
aquesta funció dels ensenyants de les Illes Balears. S’ha fet
amb un gran esforç econòmic. Per cert, i s’ha de subratllar,
però era una reivindicació justa que havia de ser apreciada i
posada en valor...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

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

...i ho hem fet amb molt de gust. Moltes gràcies, Sr.
President.

I.6) Pregunta RGE núm. 826/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Ricard Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a taxes d'activitat i atur durant el 2006.

EL SR. PRESIDENT:

Sisena pregunta, RGE núm. 826/07, relativa a taxes
d’activitat i atur durant el 2006, 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 Treball, sense cap dubte aquesta legislatura ha
estat una legislatura que ha tingut un gran creixement econòmic
passant d’un PIB d’un 0,4 a un 2,5%, 2,6, 2,7%, i sense cap
dubte açò es reflecteix en el mercat laboral de les nostres illes,
i en aquest sentit voldríem saber quines taxes d’activitat i d’atur
ha tingut la comunitat autònoma de les Illes Balears durant
l’any 2006.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Treball i Formació.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sr. Tadeo, el creixement en termes relatius de l’ocupació a les
Illes Balears ha tingut durant el 2006 un increment de 4,8%;
l’atur un decreixement també del mateix percentatge, un 4,8%.
Som la quarta comunitat tant en el que és l’increment relatiu
d’ocupació com el descens de l’atur.

Per edat li he de dir que de les persones ocupades un 42,9%
han estat dones o són dones, i un 57,1 són homes; però val
destacar que el pes del colAlectiu femení s’incrementa any rere
any. Els menors de 25 anys han crescut un 1,6%; un 4,7
l’interval entre 25 i 45; i un 6% el grup d’edat majors de 45
anys. Vull ressaltar amb aquest colAlectiu que, quant a l’atur,



6726 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 129 / 13 de març del 2007 

 

aquest era un colAlectiu -els majors de 45 anys- que sempre
havia experimentat creixements, i he de dir que el 2006 per
primera vegada ha tingut també un descens d’un 3,1, que se
suma al 6,3 de descens entre 25 i 44 anys i un 8,7 del descens
d’aturades menors de 25 anys.

Per illes li he de dir que les Pitiüses han crescut un 6,4% en
persones ocupades; Mallorca un 4,7 i Menorca un 2,7. I quant
a l’atur, s’ha reduït a les Pitiüses en un 6,4; en un 5,1 s’ha
reduït a Mallorca, i finalment a Menorca un lleuger descens del
0,7% de l’atur.

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 827/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a la fira Fitur Jove.

EL SR. PRESIDENT:

La setena pregunta queda ajornada.

I.8) Pregunta RGE núm. 809/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a seguiment de les obres de les autovies a Eivissa.

Passam a la vuitena, RGE núm. 809/07, relativa a seguiment
de les obres de les autovies a Eivissa, 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. Aqueixa és una pregunta dirigida al
Sr. Font com a conseller de Medi Ambient, perquè allò que ens
interessa realment és saber quin seguiment ha fet aqueixa
conselleria d’un desastre provocat per l’execució de les obres
de l’autovia a l’aeroport, i que no és ni més ni menys que
l’afectació dels aqüífers de Sant Jordi a l’illa d’Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Boned, li contestaré jo perquè
som la responsable perquè no hi ha hagut cap desastre ni cap
incidència greu, sinó que hi ha hagut una previsió del que
estava previst en el projecte constructiu amb l’informe
favorable de la Comissió Balear de Medi Ambient per tal,
precisament, d’evitar la contaminació de l’aqüífer, que ha estat
la realització de les feines en sec i no en humit. Per tant el que
hem fet ha estat emprar un sistema constructiu i hem estat
previsors, Sr. Boned, i precisament la davallada de l’aqüífer no
només és temporal sinó que és totalment reversible i, de fet, ja
s’està recuperant, afecte que, a més, s’està produint i es
produirà en breu termini, i el que hem estat precisament és
previsors i el que s’està aplicant en aquest moment és la llei
hidràulica de Darcy, que és precisament que el vessament de

les aigües s’ha fet a 100 metres del punt de bombeig, la qual
cosa està afavorint la seva recàrrega.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, la seva capacitat de
destrucció del territori i la seva manca de sensibilitat cap a la
protecció dels béns naturals, ja les coneixem. El que avui
coneixem també és el que vàrem dir la setmana passada, crec
recordar, i és la covardia del conseller de Medi Ambient per fer
front als temes de la seva competència. I això és el que passa
aquí, perquè portam quatre anys havent d’aguantar afirmacions
d’aquest conseller referents al tema de Santa Gertrudis, de
l’aigua, també, i els que ens preguntam és quina diferència hi
ha entre el valor de l’aigua de Santa Gertrudis i el de la de Sant
Jordi, Sra. Consellera, perquè això és el que volem saber.

Potser el fet que s’estigui tirant aigua des de fa mesos a mar
directament de l’aqüífer de Sant Jordi i que no s’hagi dit
absolutament res tengui alguna cosa a veure amb el fet que els
propietaris de Sant Jordi s’estan enfrontant i s’han enfrontat
permanentment a aquest govern pel tema de l’execució de les
obres de l’autovia. El tema de Sant Jordi és greu perquè, a més,
està provocat per una obra pública, que vostès no hi volen dir
absolutament res.

S’ha estat bombejant aigua des del punt de l’execució
d’obra durant mesos, i és mentida allò que han dit vostès des
del Govern, que hagin acabat aquestes extraccions. Ahir, ahir,
continuaven les extraccions a l’obra de l’autovia de l’aeroport;
ahir es continuava tirant l’aigua a la mar i, de fet, no entenem
quina és la diferència, com li dic, que hi ha entre l’execució...,
entre el tema de l’aigua a Santa Gertrudis i el tema de l’aigua
a Sant Jordi. Per a nosaltres sí hi ha un tema clau i fonamental,
i és el que el de Santa Gertrudis ve provocat per un negoci
particular, i el de Sant Jordi ve provocat directament per
l’execució d’una obra pública i, per tant, n’és responsable
directe el Govern, i els béns naturals, i l’aigua n’és us, són tan
importants a un punt com a l’altre.

Era d’esperar del conseller que assumís la seva
responsabilitat, que fes allò que li toca i el que se suposa d’un
conseller de Medi Ambient, que és protegir el territori i no
donar rodes de premsa i fer-se fotos de coses que només a ell
li interessen. Com dic coneixem la seva voluntat de protecció
i ara també coneixement quina és la del Sr. Font. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i
González):
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Gràcies, Sr. President. Sr. Boned, vostè el seu problema és
que és famós a tota Eivissa per manipular l’opinió pública
eivissenca. I no ho dic jo, ho diuen els tribunals, i el problema
és que amb vostès es contaminaven els aqüífers, i els problema
és que amb el conseller de Medi Ambient i amb la consellera
d’Obra Pública hem fet una acció conjunta de govern que ha
anat, una acció de govern, a resoldre els problemes dels
ciutadans. I hem fet 16 carreteres, de les quals 4 s’han fet a
l’illa d’Eivissa. 2 ja estan inaugurades i 2 estan a punt
d’inaugurar-se. I hem fet un transport públic modern i modèlic,
com és l’estació intermodal a Palma, com és el soterrament i
com és el metro.

I en totes aquestes obres i aquesta acció conjunta del
Govern vostès han fet tot el possible, evidentment, per
manipular qualsevol incidència. Però a Eivissa vostès no tenen
cap credibilitat, és nulAla la seva credibilitat perquè vostès deien
que hi havia 8 carrils, per exemple, a Eivissa, o vostès deien
que nosaltres falsejàvem les actes d’ocupació i ara els jutges els
condemnen en costes. La nostra acció de govern és en positiu
i els ciutadans, Sr. Boned, ho sabem valorar.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 808/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a atacs d'IB3 a entitats.

EL SR. PRESIDENT:

Novena pregunta, RGE núm. 808/07, relativa a atacs d’IB3
a entitats, que formula el diputat Sr. Miquel Ramon i Juan, del
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula
el Sr. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
IB3, la televisió del règim, ha fet una passa més en la seva
campanya de manipulació. La passa més ha estat l’emissió de
programes confidencials encarregats a autèntics professionals
de la desinformació, com la productora El Mundo, i en aquests
programes es criminalitzen organitzacions cíviques com la
plataforma Salvem la Real, o s’enregistra amb càmeres ocultes
la seu del Consell de Mallorca per atacar els que són els seus
socis però, al mateix temps, són rivals polítics.

Sens dubte la proximitat de les eleccions i la possibilitat de
perdre la majoria posa molt nerviós el Govern, que vol
contrarestar l’efecte dels casos de corrupció o el de les obres de
les autovies amb campanyes difamadores contra l’oposició, ja
sia cívica o sia política.

No obstant això, creim nosaltres, l’emissió d’aquest tipus de
programes necessita d’una preparació prèvia, i en relació a
aquesta preparació el que volem saber és si responen a
indicacions directes del president del Govern trameses a la
famosa reunió secreta del dia 19 de juliol a l’hotel Son Vida.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Vicepresidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, cap emissió d’IB3 no
ataca cap entitat crítica o no crítica. El que pretenem és que
sigui plural i des de l’ens públic el que es pretén es poder sentir
tothom, els que estan en contra d’aquest tema, la plataforma i
alguns grups -per no dir tots- d’esquerres, i els que estan a
favor, que són molts de veïns de La Real, tot l’equip científic
i mèdic i la major part de la població de les Illes Balears.

Nosaltres governam amb un suport majoritari. Això
significa escoltar l’oposició, però sense cap dubte escoltar la
majoria; no significa escolar la minoria que representa vostè.

Gràcies, Sr. President.

(Petit aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Estaràs, que IB3 no
sigui una televisió del Govern, una televisió de partit, una
televisió absolutament manipulada i dirigida a atacar l’oposició
i a treure contínuament els membres del Govern, això és tan
obvi que no fa falta discutir-ho. 

El que passa és que aquí hi ha una campanya; aquí hi ha una
campanya dirigida políticament de difamació i una campanya
que ja ho va dir a IB3 Ràdio el Sr. Alarcón l’1 de febrer:
“Hasta el día de las elecciones vamos a tener muchas otras
cosas que se van a saber de otros muchos representantes de
asociaciones civiles, de asociaciones cívicas y de partidos
políticos”. Qui havia dit a aquest senyor que això passaria? Qui
ha ordenat aquesta campanya sistemàtica i organitzada?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

EL SR. RAMON I JUAN:

Quines altres coses sabrem i de quines institucions?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Diputat, per favor... Moltes gràcies. Té la paraula la Sra.
Vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):
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Gràcies, Sr. President. El problema, Sr. Diputat, és que
vostè, que està imputat por desobediencia a la autoridad, té
poca credibilitat en aquest Parlament. Amb la credibilitat que
jo represent sí que li diré que nosaltres intentam donar
cobertura a tota la pluralitat, als que pensen com nosaltres i als
que pensen diferent.

Per enregistraments el que va protagonitzar el Sr. Costa, de
l’antic govern del pacte d’esquerres, que aquest sí que
enregistrava amb un maletí espia i no era una pràctica habitual
sinó que era una pràctica constant.

Li he de dir també que en cap cas no practicarem allò que
varen practicar vostès quan governaven, que era fer callar
l’oposició, que representava el Partit Popular, i manipular el
debat de l’estat de la comunitat donant-nos el darrer moment
del darrer dia perquè no tenguéssim presència mediàtica; o les
reunions, dues en tota una legislatura, que vostès varen rebre el
cap de l’oposició; o, per què no dir-ho?, la darrera manifestació
pel Dia de la Dona quan vostès governaven, el pacte de
progrés, que varen intentar que aquesta que els parla, amb
companyes meves del Partit Popular, no poguéssim
coparticipar en aquesta manifestació. 

Això es diu falta de pluralisme i aquesta política sense cap
dubte nosaltres no la practicarem. Anirem a allò nostre, que és
construir hospitals -tres n’hem construït, anam pel quart-, 21
residències, 34 escoles, carreteres ràpides i segures, ports,
metro i transport; fer créixer l’economia, recuperar el turisme
i intentar que tots tenguem més oportunitats, i supòs que això
és realment el que, a vostè, li molesta.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 812/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a campanyes de desprestigi contra
ciutadans de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Desena pregunta, RGE núm. 812/07, relativa a campanyes
de desprestigi contra ciutadans de les Illes Balears, que formula
la diputada Sra. Francina Armengol i Socials. Té la paraula la
Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Una vegada més, hem de parlar en
aquest Parlament de la Radiotelevisió pública de les Illes
Balears, una vegada més n’hem de parlar i no per a bé.

Hem discrepat des del principi de la televisió que ha creat
el Govern de les Illes Balears, de la radiotelevisió que ha creat
el Govern de les Illes Balears, però creim que hem arribat al
súmmum del que es pot aguantar a una democràcia, que és l’ús
dels doblers públics per, des de la televisió i des de la ràdio,
perseguir els ciutadans i les ciutadanes d’aquesta terra que no
pensen com vostès. El súmmum és aquest programa, que és diu
IB Confidencial, on s’utilitzen de manera abusiva -i nosaltres

creim que fraudulenta- les càmeres ocultes on es persegueix,
com deia, d’una manera descarada a aquells que no pensen com
el Partit Popular, veim que han intentat rectificar i com a mínim
eliminaran les càmeres ocultes del Consell Insular de Mallorca.
Ens agradaria saber si també les deixaran d’utilitzar amb tots
els altres ciutadans i a totes les altres institucions, però sobretot
ens agradaria que posassin fi a l’ús dels doblers públics per
només perseguir la gent que no pensa com vostès i sobretot per
a interessos molt partidistes que van molt lligats a una
campanya electoral propera.

Per tant, president del Govern, ens agradaria saber quan
pensa deixar d’utilitzar la televisió com ho està fent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President del Govern.

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

Sí, gràcies, Sr. President, bon dia. Entenc, puc entendre que
aquesta sigui la seva opinió i sobretot en el moment electoral en
què ens trobam, però també entendrà que jo no la comparteixi.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

La falta d’ilAlusió, Sr. President, no només deu ser per al
Consell Insular de Mallorca, sinó que és bàsicament per tot el
que afecta la política de les Illes Balears, pel que veig com
contesta.

Miri, Sr. President, crec que és important aclarir qüestions
quan s’està parlant dels doblers públics de tots els ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears. Crec que és important aclarir
qüestions quan s’està parlant que vostès estan vulnerant un dret
constitucional que tenen tots els ciutadans d’Espanya, que és
una informació veraç que han de donar els mitjans d’informació
públics, nosaltres discrepam del seu model de televisió, del seu
model de ràdio pública des del principi, vostès la varen imposar
via una llei d’acompanyament, no han cercat mai el consens, no
han volgut cercar les fórmules que sí es fan a nivell de tot
Espanya amb la nova Llei audiovisual on s’ha pactat, per
primera vegada, el director general. Vostès han fugit d’aquest
consens, han fugit d’aquest acord, fins i tot en el nou estatut
d’autonomia, estan fent una televisió molt cara amb finalitats
electoralistes.

Miri, Sr. President, jo discrep de vostè i de vostès,
discrepam perquè nosaltres mai no utilitzaríem els doblers
públics d’aquesta manera barroera en què ho estan fent. Per
tant, li demanam que aturin aquesta manera barroera de fer
política, que aturin aquesta manera barroera d’utilitzar els
doblers públics, perquè en política, Sr. President, no val tot. 
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President del Govern.

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Tanta sort que ha dit que
vostès mai no ho farien, perquè evidentment ho han fet, i jo no
entraré a explicar-li els casos en què ho han fet, que han estat
molts quan vostès han tengut oportunitat de governar, perquè
tampoc no és rellevant ni és el meu estil.

Sí que li diré que crec que aquesta és una falta de respecte
als professionals. És una falta de respecte als professionals que
avui fan la televisió i la ràdio pública. Puc entendre i fins i tot
admetre que vostè que entendrà que tampoc no pot donar cap
lliçó del que són els mitjans públics a altres llocs de l’Estat, ho
entendrà perfectament, que vostè pugui estar en contra o pugui
objectar qualque cosa que vostè cregui que es fa malament o
amb la qual no està d’acord, però em pareix absolutament
rebutjable i una falta de respecte que vostè generalitzi i falti al
respecte a tots els professionals que estan fent feina a l’ens
públic de radiotelevisió. Moltes gràcies.

(Aldarull i alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 811/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a manifestacions ilAlegals.

EL SR. PRESIDENT:

Onzena pregunta, RGE núm. 811/07, relativa a
manifestacions ilAlegals, que formula la diputada Sra. Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Intentaré amb un poc més de sort,
o sigui, que el president em contesti el que li deman i no que
parli del que li convé o del que li interessa, demanar-li sobre
una qüestió que a nosaltres ens preocupa. 

En aquest estat de dret en què vivim, tothom té dret a
manifestar-se, òbviament, nosaltres a més, així com hi ha
canvis d’opinió del Partit Popular que crec que empitjoren, hi
ha canvis d’opinió que crec que poden anar bé a la societat i
que el que abans era criticable, el fet de sortir al carrer a fer
demandes cíviques i ciutadanes, a la passada legislatura em
referesc, que vostès condemnaven, ara ho veuen molt bé i han
decidit sortir al carrer, jo d’això me n’alegr, que se sentin
còmodes al carrer, me n’alegr, però crec que tot té uns límits,
Sr. President del Govern, i m’agradaria saber què creu vostè o
què opina vostè que membres del seu Govern, que el president
del Parlament, que la batlessa de Palma assisteixin a
manifestacions ilAlegals convocades per l’extrema dreta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President del Govern.

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

Jo crec, Sra. Diputada, que el fet que vostè intenti
desqualificar a la gent que s’expressa lliurement, pacíficament
i democràticament, desqualificar de manera genèrica, és un
error. Aquesta és la meva opinió, sincerament.

(Aldarull i alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Miri, president del Govern de les
Illes Balears, jo no he desqualificat la gent que es manifesta, ni
molt manco, crec que he fet tot el contrari. He dit que ja era
hora que el Partit Popular entengués que sortir al carrer no vol
dir que siguis una guarda de radicals, que és el que vostès deien
a la legislatura passada, els he donat l’enhorabona perquè
entenguin que sortir al carrer, que opinar, que fins i tot
discrepar de qui governa també és una manera de la democràcia
que, per cert, els haurien d’escoltar, li record que en aquesta
legislatura han sortit 50.000 persones als carrers de Mallorca
per discrepar de vostès i que mai no els han escoltat. Per tant,
per això li he donat l’enhorabona.

Ara, li he dit també, president del Govern, que tot té un
límit, i jo crec que una cosa és això i una altra el que jo li estic
demanant, vostès, el seu Govern, el president del Parlament, la
batlessa de Palma dia 2 de març varen participar a una
concentració convocada de manera irregular per l’extrema
dreta, per la Fundació DENAES, per Defensa de la Nación
Española, a tot Espanya, i aquí pel Círculo Balear, varen
participar a una convocatòria on es repartien pasquins amb
símbols preconstitucionals i això, Sr. Matas, no ho ha de fer en
un estat democràtic el partit que governa, no ho ha de fer el
Govern, no ho ha de fer el president del Parlament, no ho ha de
fer la batlessa de Palma, amb la seva radicalitat s’estan
comportant i s’estan colAlocant a l’extrema dreta, que recorda,
Sr. President, èpoques molt tristes d’aquest país que no haurien
de tornar. Per tant, Sr. President, li deman aquesta
responsabilitat. 

Moltes gràcies.

(Petit aldarull a la sala) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. President
del Govern.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
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Moltes gràcies. Miri, la tristesa, la que deuen tenir en
aquests moments tanta i tanta gent que ha sofert durant molts
d’anys a Espanya pel terrorisme i que avui veu que s’està
negociant amb el terrorisme, que se cedeix al xantatge del
terrorisme ...

(Petit aldarull a la sala)

... i que avui està patint a les seves carns com, després de
molts d’anys, els terroristes tenen un heroi. Tota aquesta gent
té tot el dret del món a mostrar la seva indignació, i li dic una
altra cosa, estic segur que hi ha molta gent votant del Partit
Socialista que també està indignada amb aquesta situació i no
hi està d’acord. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 810/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a contractes amb OVERMCW, SL.

EL SR. PRESIDENT:

Dotzena pregunta, RGE núm. 810/07, relativa a contractes
amb OVERMCW, SL, 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. Ya hemos dicho que nos acercamos
a las elecciones con más trampas de la historia como siempre
sucede cuando el Sr. Matas está en el poder, las anteriores se
hicieron con el Sr. Matas teniendo el correo electrónico de unos
principales dirigentes socialistas redireccionado a su despacho.
¿Se acuerda Sr. Matas lo bien que se lo pasaba?, ¿recuerda?,
¿recuerda? Ya que hablaba de espionaje, Sr. Matas. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, per favor, m’agradaria que s’ajustàs a la
pregunta.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Me dirijo al Gobierno y me ajusto a la pregunta, Sr.
Presidente.

Pues bien, mientras el Sr. Matas tenía, ya digo,
redireccionado a su despacho el correo de la oposición, medio
gobierno se afanaba por voltear también el voto de Formentera,
y ahora tenemos que de un presidente espía pasamos a una
televisión espía. Ya hemos tenido el primer escándalo con las
cámaras secretas de IB3 enviadas contra los disidentes y ahora
otro capítulo de la campaña tramposa, resulta que hasta el
conseller de Interior peregrina a Pozuelo de Alarcón para
llevarle contratos a la agencia que hace las campañas
electorales del Partido Popular. Ahora quiero saber a cuántos
consellers se les ha pasado la bandeja para recoger fondos
públicos, cuánto dinero se ha destinado durante esta legislatura

para esta empresa que hace las campañas electorales para el
Partido Popular y, si nos lo dan por consellerias, se lo
agradecía mucho más, señores del Gobierno.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Demanaria al Sr. Diputat que digués a quina empresa de
publicitat es refereix, perquè ho desconec jo mateix.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat. 

(Petit aldarull a la sala)

Té la paraula el Sr. Diputat. Per favor...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, es una muestra de fracaso escolar del Sr.
Fiol.

(Petit aldarull a la sala)

...porque en la pregunta se le hace constar exactamente,
pero no se preocupe, no se preocupe, Sr. Conseller, ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...si se esfuerza le diré que es esa empresa que llegó usted
-en agradecimiento por el dinero que le está poniendo- a
ponerle a usted una foto suya en su página web de la propia
conselleria. Sí, Sr. Conseller, sí, Sr. Conseller, usted mismo
salía, usted mismo salía, o sea que sabe cuál es y sabe cuánto
contrató. Yo he mirado por encima y me he parado, me he
parado, ya digo, en un millón y pico de euros, nada más, un
millón y pico de euros, divulgación y apoyo publicitario a
actuaciones de la Conselleria de Presidencia, 495.000 euros,
cuando se redujo la ayuda a las organizaciones que colaboraban
con los países en desarrollo, se redujo fuertemente, pero la
publicidad se aumentó, campaña institucional para dar a
conocer planes sociosanitarios, 266.000 euros, ¿se acuerdan?,
hábitos saludables, Sanitat i Consum, 62.000 euros, Sra.
Consellera, ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Si quiere protestar, proteste a su casero, pero a mí no...
Protestar a quien corresponda, ya sabe a qué me refiero.
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Campaña de fomento y cultura preventiva en materia de
salud laboral y para evitar accidentes laborales, 263.000, bueno
el conseller de Trabajo no está ni ...

EL SR. PRESIDENT:

Li he donat un parell de segons més, Sr. Diéguez, per les
interrupcions, moltes gràcies.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias. Espero que haya recuperado la memoria, Sr.
Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

El Sr. Diputat continua sense formular-me la pregunta, tan
fàcil com és referir-se a la pregunta escrita, si vostè es refereix
a OVER, SL li diré que la quantitat que ha certificat avui
mateix Intervenció a nivell de comunitat autònoma és
1.260.844 euros. 

Si ho vol per conselleries no hi ha cap problema perquè a
diferència de vostès, en nosaltres la transparència és total,
Relacions Institucionals, 287.000; Economia, 77.000; Medi
Ambient, 23.900; Interior, 11.800; Obres Públiques, 12.500;
Salut i Consum, 134.000; Treball i Formació, 263.000; i
Presidència i Esports, 450.000. 

Però com sempre vostè s’ha referit a falsedats i la  falsedat,
sempre, al final l’agafam, Sr. Diéguez. Recordi’s vostè quan em
va acusar a mi que no pagàvem els imposts, la compra de Costa
Nord, una falsedat, és a dir, ho va dur a comissió, ho va dur
amb preguntes, va dur al ple del Parlament la interpelAlació, sap
on ha acabat aqueixa denúncia que vostè a més va voler fer
davant l’agència tributària, va fer el dia abans que hi hagués
una campanya de publicitat, a FITUR, aquella denúncia? Per
favor..., aquí va acabar la denúncia que vostè va fer a l’agència
tributària, aquí va acabar la denúncia. 

(Aplaudiments i petit aldarull a la sala)

Falsedats i més falsedats, les seves, per tant, no s’estranyi
que vostès, com devien fer, devien actuar finançant campanyes
públiques el mateix que feien al govern, es pensa que tothom fa
el mateix, però nosaltres no actuam així, Sr. Diéguez.

(Aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 10566/06, presentada pel
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
les repercussions de la conducta del Govern en matèria de
política general d'ordenació del territori, rectificada
mitjançant l'escrit RGE núm. 69/07.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de la InterpelAlació RGE núm.
10566/2006,...

(Aldarull a la sala) 

Per favor. ..., presentada pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a la repercussions de la conducta del
Govern en matèria de política general d’ordenació del territori,
rectificada mitjançant l’escrit RGE núm. 69/07. En nom del
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula el
Sr. Ramon.

(Continua l’aldarull a la sala) 

Per favor, per favor, si són tan amables. Sr. Ramon, vostè
té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Voldria començar manifestant
que aquí hi ha una discriminació, allí, en el nostre costat no ens
han deixat una paperera com la que tenen els membres del
Govern, o sigui, una discriminació que veig que hi ha aquí en
relació amb els de l’oposició.

Bé, bromes a part, crec que estam parlant d’un tema molt
seriós, tot el tema de l’escàndol de corrupció urbanística
d’Andratx i de corrupció urbanística en general a les Illes
Balears i l’actitud del Govern. La veritat és que l’escàndol
d’Andratx no ha produït repercussions polítiques, no hi ha
hagut assumpció de responsabilitats i l’excusa ha estat que hi
ha una manca de competència del Govern de les Illes Balears
en el tema territorial.

Bé, davant aquest afirmació, el primer que crida l’atenció
és per què hi ha una Direcció General d’Ordenació del Territori
si no tenen competències i per què se substitueix
immediatament el director cessat. Evidentment, no és cert que
no hi hagi competències en Ordenació del Territori i que
aquestes competències no siguin molt importants i que l’acció
del Govern no tengui una transcendència molt important sobre
el territori de les Illes Balears.

Això és així des de diversos punts de vista. Els projectes
d’autopistes suposen una transformació total del territori que,
a més, porten, conjuntament amb la destrossa que fa el mateix
projecte, la urbanització que es fa entorn a aquests projectes.
Per cert que, a més, té alguns efectes secundaris importants
com que els preus dels pisos de municipis que estan a 25
quilòmetres de Palma ja han igualat o superat els preus dels
pisos de Palma, per aquestes obres de carreteres. Llavors hi ha
tot l’altre planejament sectorial que també ja es fa des del
Govern, que s’imposa damunt dels planejaments municipals i,
fins i tot, dels plans territorials, tenen una transcendència total
sobre el territori, tenim la Llei de ports, que s’ha fet aquesta
legislatura i que pretén que es continuï edificant al litoral,
edificant els ports esportius i també la urbanització que porten
annexa aquests projectes de ports. Hi ha les DOT, que és una
responsabilitat del Govern, i la iniciativa legislativa relacionada
amb les DOT, iniciativa legislativa que s’ha exercit aquesta
legislatura i s’ha exercit per fer-la més permissiva. Hi ha la
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primera llei, pràcticament, que es va veure a aquest parlament
després de la derogació de l’ecotaxa amb la qual s’autoritzava
un camp de polo a Campos -incidència clara sobre el territori-
i s’autoritzava a edificar en àrees naturals d’especial interès. Hi
ha també l’actuació feta del Govern, les possibilitats que tenen
d’actuar protegint el territori i les insòlites -però que s’han
practicat aquesta legislatura, per primera vegada- de la
desprotecció d’espais naturals. 

Altres actuacions legislatives són la vergonyosa, vergonyosa
amnistia a la macro mansió del Sr. Cretu, a l'illa d’Eivissa, per
salvar la cara a un batlle del PP; la possibilitat de recuperar
urbanitzables desclassificats per les mateixes DOT i que entren
per la via tramposa d’autoesmenes del Partit Popular; les
edificacions al litoral amb expedient de demolició, amb
expedient de demolició i que salven enguany també per llei
d’acompanyament. Per cert, tal vegada des del Govern ens
podrien dir quants edificis del litoral han salvat amb aquesta
norma, jo ja conec l’edifici que correspon al pare d’una
diputada del Grup Parlamentari Popular, però m’agradaria
saber quantes edificacions del litoral han salvat per aquesta
norma de la llei d’acompanyament. També, evidentment, tenen
possibilitats de dictar normes des del Govern que influeixin
sobre els ajuntaments, sobre els planejaments municipals.
Llavors tenim la importància transcendental dels informes que
es fan des de la direcció general, informes que volen dir que no
són importants, se sol dir perquè “no són vinculants”, però no
es pot oblidar que a més del 90% de les decisions que es prenen
en matèria territorial des dels ajuntaments o dels consells es fa
exactament allò que diuen aquests informes no vinculants, no
s’aproven sense informe favorable. 

Aquí el director general d’Ordenació Territorial cessat ha
tengut un paper absolutament transcendental. És coneguda, s’ha
dit altres vegades, la importància que ha jugat en l’aprovació
del PTI de Mallorca, però és que en el cas del PTI d’Eivissa i
Formentera, tenint en compte que el president Palau va fer fora
l’equip redactor que es va trobar allí i va fer un acord directe
amb el Govern de les Illes Balears, des de la direcció del Sr.
Massot, des de la direcció, s’ha redactat bona part del PTI
d’Eivissa i Formentera, com s’han redactat també, amb bona
part, les normes subsidiàries de l’Ajuntament de Santa Eulàlia
que recuperen exactament un planejament, el PDSU, que havia
estat declarat ilAlegal pel Tribunal Superior de Justícia. 

Altres possibilitats que es poden exercir des del Govern, és
l’assessorament cap als municipis i un assessorament que
s’hauria pogut fer al municipi d’Andratx que no s’havia posat
al dia en el seu planejament. Si tengueren la possibilitat només
amb dos dies de contractar un equip d’assessors imputats
perquè tapassin l’escàndol, evidentment, abans l’haurien pogut
també contractar per donar-los assessorament i perquè es fessin
les coses bé.

La destrossa territorial en el municipi d’Andratx era ben
evident des de feia molt de temps. Era ben evident, aquest, de
manera molt especial per la consellera Cabrer perquè coneix
especialment aquest municipi, apareixia als mitjans de
comunicació, hi havia denúncies constants, hi havia denúncies
al jutjat, hi havia denúncies a la Conselleria de Medi Ambient
que el Sr. Font paralitzava de manera -que jo crec que ja es pot
dir- sistemàtica perquè són diversos els casos; i mentre tot això

passava, el Sr. Rodríguez i el Sr. Matas emparen l’acte de
transfuguisme que li dona la batlia al Sr. Hidalgo i el ratifiquen
com a candidat quan se sabia quasi tot el que passava a
Andratx, quasi tot, però encara no s’havia descobert tota la
trama que l’ha dut a presó.

Davant això, la responsabilitat de la consellera d’Ordenació
del Territori és absolutament evident. Per què nomena aquest
director general?, quins són els seus mèrits? La Sra. Cabrer ho
ha de conèixer bé perquè fins i tot persones molt pròximes a
ella obtingueren beneficis de l’actuació d’aquest senyor a
Andratx. Els mèrits del Sr. Massot eren fer informes que
donaven una pàtina de legalitat a un planejament fora de llei, de
l’època franquista, de la seva incapacitat o la seva manca de
voluntat per adaptar-lo a la legalitat, autoritzacions per edificar
en ANEI, teoria dels urbans consolidats que permetien edificar
en sòl rústic, falses runes, actuacions totes aquestes, per cert,
que hi ha altres municipis del PP que també les practiquen, per
tant, haurien de vigilar una mica més això. Això sí, el Sr.
Massot tenia una gran capacitat de treball, mentre feia informes
o redactava plans i lleis des del seu despatx del Govern
continuava assessorant el seu amic Hidalgo.

I responsabilitats polítiques del Govern en el seu conjunt,
en el seu conjunt, hi ha un batlle empresonat que acabava de ser
ratificat pels senyors Rodríguez i Matas, un director general
detingut imputat com a cervell de superació de corrupció
urbanística, un altre director general que apareix al sumari com
a autor d’irregularitats molts greus, tota la reacció és cessar el
director general empresonat i admetre una renúncia que fa el
batlle d’Andratx, que per cert l’anuncien molt abans que es
produeixi, a l’altre director general ni tan sols se li admet la
renúncia, i aquí acaba tot, cap assumpció de responsabilitat
política. Per què? Per què?  “Nosaltres no en sabíem res”, es
diu, “aquest senyor ens va enganar”, i ja està, passar pàgina i
que els mitjans amics difonguin la idea que la corrupció és una
cosa generalitzada a tots els partits polítics per igual.

Però bé, responsabilitats del Govern, vegem, consellera
d’Agricultura, Sra. Moner, durant el seu mandat a Andratx es
produeixen alguns dels fets que investiga la Fiscalia; consellera
de Presidència, manté un altre director general que també està
al sumari d’Andratx; conseller de Medi Ambient, bloqueja les
denúncies que es fan al municipi d’Andratx; consellera
d’Ordenació del Territori, jo crec que ja és absolutament
conegut per tothom; conseller d’Interior, Sr. Rodríguez, el gran
pare o gran padrí protector del Sr. Hidalgo, “és dilluns, són les
vuit i quart i estic a la teva disposició per veure si passa alguna
cosa”, aproximadament això li deia; i Sr. President del Govern,
Jaume Matas, es reuneix amb el Sr. Hidalgo un dia i mig abans
de la seva detenció, es reuneix al Consolat, bé, li diu “si et
detenen hauràs de dimitir per no perjudicar al partit, però no et
preocupis, no et preocupis que et protegirem i tindràs el mateix
advocat que m’ha salvat del cas BITEL, del cas MAPAU i que
defensa tots els corruptes del Partit Popular”.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Ramon, per favor.

EL SR. RAMON I JUAN: 
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Vaig acabant. Sr. President. Dic que al cas Andratx hi ha
una responsabilitat evidentíssima del Govern, que el Sr.
Hidalgo no és l’únic culpable i que a altres ajuntaments estan
passant coses molt greus i no es fa res. Per exemple, a Sant
Josep, el batlle anirà a judici per corrupció urbanística, petició
del fiscal, dos anys i mig de presó, ratificat com a candidat per
a les properes eleccions; Santa Eulàlia, el batlle anirà a judici
per corrupció urbanística, no torna ser candidat perquè es
retira, però ha nomenat el seu successor; Santa Margalida; Ses
Salines, etc. La taca de la corrupció urbanística és molt
important i la inactivitat o la complicitat del Govern a aquesta
corrupció també és molt important.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Té la paraula la Sra. Consellera
d’Obres Públiques.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
interpelAlació parlamentària sobre la política general del Govern
en matèria d’Ordenació del Territori, la conducta del Govern
i les seves repercussions, com ara al cas Andratx. 

La política general en matèria d’ordenació territorial duita
a terme pel Govern de les Illes Balears ha de partir de dos
pressuposts bàsics. Per una banda, un pressupost material que
ve determinat pel model territorial establert a les directrius del
territori aprovades pel Parlament l’any 1999, i per altra banda,
un pressupost adjectiu que és el que fa referència a les
competències del Govern en la matèria.

És important recordar que a la legislatura passada la Llei
14/ 2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial, determinà
que el desenvolupament de les polítiques territorials a les Illes
Balears es duria a terme mitjançant els instruments d’ordenació
següents, les directrius d’ordenació territorial, els plans
territorials insulars i els plans directors sectorials.

Les DOT, en primer lloc, constitueixen l’instrument
superior i bàsic de l’ordenació territorial de les Illes Balears,
formulen els principis que han de guiar les actuacions
públiques i privades sobre el territori i, específicament, fixen
les pautes i les regles generals adreçades, en primer lloc, a la
determinació dels límits i dels sostres màxims de creixement
dels diversos usos del sòl i dels límits de la seva
materialització; l’establiment de prescripcions per al
desenvolupament econòmic que incideix en el territori; la
protecció del medi ambient i l’ús sostenible dels recursos
naturals; la fixació dels criteris que s’han d’observar en la
redacció dels plans directors sectorials que s'hi prevegin i la
localització i l’execució d’infraestructures i d’equipament. Les
DOT són una llei del Parlament i al Govern correspon, si n’és
el cas, promoure i tramitar la formulació, la revisió o la
modificació de les directrius que finalment són aprovades pel
Parlament.

En segon lloc, trobam els plans territorials insulars, que són
els instruments generals d’ordenació del territori de les illes de
Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera i que suposen
la concreció més important de les DOT. Delimiten
cartogràficament, encara que de manera poc precisa, les
categories de sòl de les DOT, fixen els màxims de creixement
per municipi i ordenen aspectes importants que després es
desenvoluparan pels plans urbanístics, sobretot a allò que
afecta més d’un municipi, equipaments comuns,
infraestructures, etc. Després de la Llei 2/2001, de 7 de març,
d’atribució de les competències als consells insulars en matèria
d’ordenació del territori, correspon als consells insulars
respectius l’elaboració, l’aprovació, la revisió i la modificació
d’aquests instruments. 

I en tercer lloc, els plans directors sectorials que són els
instruments d’ordenació específica i que tenen per objecte
regular en àmbits determinats el planejament, la projecció,
l’execució i la gestió dels sistemes generals d’infraestructures,
d’equipaments, de serveis i d’activitat d’explotació de recursos.

En definitiva, el plans directors sectorials són instruments
més especialitzats que ordenen infraestructures o equipaments
d’àmbit supramunicipal o suprainsular. La Llei 2/2001,
d’atribució de competències als consells insulars en matèria
d’ordenació del territori, atribueixen als consells insulars la
competència per elaborar i aprovar, a l’àmbit insular
corresponent, el Pla director sectorial de pedreres, el Pla
director sectorial de residus sòlids no perillosos, el Pla director
sectorial d’ordenació de l’oferta turística, el Pla director
sectorial d’equipaments comercials i el Pla director sectorial de
camps de golf. Així mateix la Llei 16/2001, d’atribució de
competències als consells en matèria de carreteres i camins, els
atribueix la competència per elaborar i aprovar el Pla director
sectorial de carreteres, ho dic per la referència que vostè ha fet
a les carreteres. I en altres casos, l’elaboració i aprovació dels
plans directors sectorials, amb desplegament de les DOT,
correspon al Govern de les Illes Balears. És el cas per exemple,
del Pla energètic, el de telecomunicacions, o el Pla de
transports.

Fetes les anteriors precisions, el marc competencial en
matèria d’ordenació del territori ve perfilat a la Llei 2/2001, de
7 de març, als articles 1 i 5. Els efectes que aquí ens interessen,
disposa l’article 5 que correspon al Govern i a l’administració
de la comunitat autònoma les següents competències. Primera,
l’aprovació de disposicions reglamentàries en desenvolupament
de la legislació d’ordenació territorial. Segona, l’emissió
d’informes preceptius a l’elaboració dels instruments
d’ordenació territorial, competència dels consells insulars.
Tercera, l’elaboració i aprovació dels plans directors sectorials
que siguin de la seva competència. Quarta, l’emissió d’informes
previs a l’atorgament d’autoritzacions a què es refereix la
número 6 de l’article 1, que són obres, instalAlacions i activitats
permeses a la zona de servitud prevista a la legislació de
Costes. Cinquena, l’elaboració i aprovació dels instruments per
a l’ordenació del litoral, prevista a la legislació de Costes pel
que fa a la zona de domini públic marítim-terrestre. Sisena, la
intervenció de l’òrgan ambiental en el procediment d’avaluació
ambiental estratègica a què s’han de subjectar els instruments
d’ordenació territorial, de conformitat amb la normativa vigent
a l’àmbit de la comunitat autònoma.
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El desenvolupament de la política general en matèria
d’ordenació del territori del Govern durant aquesta legislatura
ha estat la pròpia de les seves competències. S’han aprovat
aquells plans directors sectorials que es preveien a les DOT,
com és ara el Pla de transports, el Pla de telecomunicacions i se
n’han modificat d’altres, com el Pla energètic. S’han elaborat
també diversos informes en relació als plans aprovats pels
consells insulars, entre els que cal destacar els referents al Pla
Territorial Insular de Mallorca i Pla Territorial Insular
d’Eivissa I Formentera. En definitiva, s’ha intentat concretar en
la planificació el model territorial de les directrius, sempre de
forma escrupolosament respectuosa amb les competències dels
consells insulars. No s’ha considerat convenient la revisió del
model territorial, atès que els plans territorials insulars han estat
aprovats en aquesta legislatura, excepte el de Menorca que ho
va fer a finals de la passada. Es tracta de plans recents, les
previsions dels quals no han estat encara desenvolupades en la
seva totalitat.

Pel que fa a les repercussions d’aquesta política i a la
referència al cas Andratx, cal indicar el següent. La
problemàtica d’Andratx, derivada entre altres motius per contar
amb un planejament urbanístic antic i desenvolupista, és una
problemàtica que cal emmarcar dins l’àmbit de l’ordenació
territorial de l’illa i de l’adequació del planejament al model
territorial de sostenibilitat i de creixement contingut, definit a
les Directrius. Al marge del propi ajuntament, correspon
promoure aquesta adequació al Consell Insular de Mallorca,
aplicant aquelles mesures que l’ordenament jurídic posa a la
seva disposició. Així mateix, correspon al Pla Territorial
Insular de Mallorca diagnosticar les patologies que un municipi
com Andratx pugui presentar i definir els mecanismes
correctors a dur a terme, així com les mesures directes que
caldria aplicar per tal de procedir amb urgència a la correcció
dels problemes. 

Al contrari d’allò que succeeix en l’ordenació del territori,
les competències del Govern de les Illes Balears en matèria
d’urbanisme sí que són residuals i d’acord amb la Llei 9/90,
d’atribució de competències als consells en matèria
d’urbanisme i habitabilitat, consisteixen bàsicament en la
potestat reglamentària normativa sobre les competències
atribuïdes als consells insulars, l’emissió d’informes preceptius
i no vinculats previ a l’aprovació definitiva de plans generals,
o normes subsidiàries, així com de plans especials, que no
siguin el desenvolupament del planejament general, incloses les
modificacions o revisions. Les declaracions d’utilitat pública
d’obres o instalAlacions en sòl no urbanitzable quan afectin
l’àmbit territorial de més d’un consell insular, la intervenció de
l’òrgan ambiental en el procediment d’avaluació ambiental
estratègica a què s’han de subjectar les figures del planejament
urbanístic de conformitat amb la normativa vigent a l’àmbit de
la comunitat autònoma. I l’arxiu central d’urbanisme, a efecte
del qual s’haurà de remetre un exemplar un exemplar de tot el
planejament aprovat definitivament pels consells insulars, o les
comissions d’urbanisme.

Només una part d’aquestes competències tan en matèria
d’ordenació del territori com en matèria d’urbanisme, les
exerceix la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i
Transports, a través de la Direcció General d’Ordenació del
Territori. D’acord amb el Decret 8/2003 del President de les

Illes Balears, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica
de la Vicepresidència i de les conselleries del Govern de les
Illes Balears i amb l’Ordre del President del Govern de les Illes
Balears, de 3 de setembre de l’any 1999, per la qual s’estableix
l’estructura orgànica de la Conselleria d’Obres Públiques, la
Direcció General d’Ordenació del Territori exerceix
competències relatives a ordenació del territori, urbanisme i
cartografia, així com les referides al programa de recuperació
i millora d’infraestructures en l’àmbit de tota les zones de les
Illes Balears distintes a les taxades com a turístiques. Sense (...)
d’exhaustiu, aquestes competències es concreten bàsicament en
la redacció i tramitació de normativa en l’àmbit competencial
propi, la proposta dels informes prevists a la Llei d’Ordenació
del Territori que corresponguin a la conselleria. El suport
material i de mitjans per al funcionament de la comissió de
coordinació de política territorial. La proposta dels informes de
la consellera d’Obres Públiques, relatius al planejament
urbanístic, d’acord amb la Llei 9/90. Donar suport tècnic als
consells insulars en matèria d’urbanisme, ordenació territorial
i habitabilitat. Fomentar la modernització i actualització dels
instruments de planejament urbanístic. Elaboració i
manteniment de bases de dades urbanístiques i cartogràfiques,
en el marc del Sistema d’Informació Territorial de les Illes
Balears. Elaboració d’estudis territorials i poblacionals. L’arxiu
central d’urbanisme i la gestió de l’expedient del Pla Mirall a
l’àmbit de les zones distintes a les taxades com a turístiques.

Totes aquestes competències, la conselleria, la Direcció
General d’Ordenació del Territori les hem desenvolupat
correctament, li ho puc assegurar i amb total transparència.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista intervé el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Ramon, aquestes alçades realment són més per fer balanç que
per fer propostes, de totes maneres volíem com a mínim un
balanç polític, no una lliçó acadèmica llegint les competències
que té la Direcció General d’Ordenació del Territori i quin és
el marc territorial formal que ens hem donat, qui no ho sap que
ho aprengui, però en realitat volíem saber quina ha estat
l’aplicació i quina és la valoració política que se’n fa.

Primera qüestió, naturalment que hi ha competències.
Continuam intentant desviar la qüestió que l’ordenació del
territori del país, en bona mesura a quin és el model de país,
resultarà que aquest Parlament que es mou bàsicament per
projectes de llei que elabora el Govern i després en planificació
sectorial no té gaire importància. Jo crec que sí que la té i que
la responsabilitat d’haver-la donada al Sr. Jaume Massot, com
a director general d’Ordenació del Territori, ens dóna moltes
pistes de quina és la intenció i la vocació que té el Partit
Popular i l’actual Govern per dur-la a terme. Parlen en temes de
responsabilitat de la culpa in neligendo i la culpa in vigilando.
Una persona que està dins la teva estructura causa perjudicis a
d’altres. I evidentment hi ha les dues culpes, tan in neligendo
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com in vigilando quan es parla del Sr. Massot. I no hi ha error,
en tot cas un error benvolgut. 

Gratam i se’ns diu que no feia res, quatre informes, no res.
El Govern no fa ordenació del territori. Però per què es tria el
paradigma que coneixia molt bé la conselleria de
"desordenació" del Territori. Una situació coneguda i volguda
a Andratx que es transporta com a model, aquella patologia que
deia la Sra. Cabrer quan ha sortit l’ex-batlessa d’Andratx, la
patologia d’Andratx que es trasllada com a model i com a
paradigma a l’ordenació del territori de les Illes Balears. El per
què jo crec que és clar, com diuen per Castella, “a urbanismo
revuelto, ganancia de espabilados”. Ganancia de espabilados
o de gent amb informació, gent que sap on realment passen les
retxes i davant el dubte té una informació privilegiada de com
s’interpreta i com es deixa d’interpretar una determinada
normativa. Crec que tot plegat s’acaba després explicant amb
una frase d’aquestes d’antologia que són les que al cap i a la fi
ens donen, ens acaben fent veure el perfil del país i del Govern
que tenim quan el Sr. Hidalgo expressa al Sr. Rodríguez, amb
aquella famosa conversa que hem arribat a saber, no gràcies al
periodisme d’investigació dels No-do confidencials d’IB3, sinó
a través d’actuacions judicials quan hem sabut que la frase
extraordinària era: “tots anam en el mateix barco”.
Efectivament, el “barco” que es va botar a Andratx es colAloca
com a mascaró de proa el Sr. Massot d’una determinada
manera d’entendre l’ordenació del territori a les Illes Balears.

Aquesta serà l’única legislatura allà on no hi ha hagut cap
desqualificació territorial, li demani que ho confirmi, lligada
des del Parlament o des del Govern de les Illes Balears. Mai
havia passat això, sempre com a mínim un gest de final de curs,
ara el fa el Consell de Mallorca, que després d’haver posat
urbanitzacions damunt els plànols respecte les desqualificades,
amb PP i UM, resulta que al final com a mínim ens donen Cala
Blanca. PP zero, el Govern de les Illes Balears, les lleis del
Parlament zero. Primera legislatura que no s’ha fet res. Ens ho
deia el Sr. Font ara fa 10 minuts, “ho haguessin fet vostès”,
nosaltres ja no protegirem res més, ho haguessin protegit vostès
abans, nosaltres ja pus mai, -s’entén-, si no s’ha fet abans ja no
ho farem en el futur. Però sí que han fet coses, aquesta
legislatura s’han modificat la Llei d’Espais Naturals, s’han
modificat les DOT, s’ha modificat normativa territorial, sempre
per permetre més urbanització, sempre per permetre més
activitat, més construcció. Com s’ha fet, evidentment, un Pla
director sectorial de carreteres, aquest sí del Consell de
Mallorca, o també el Pla territorial d’Eivissa, però de cara a fer
les autopistes. Aquí sí hi ha una millora quant a l’esquema
territorial clàssic del PP, primer urbanitzar i després ja farem
els equipaments. Aquest pic sí que ens han fet el gran carrer,
primer ens fan l’autopista i després ja urbanitzarem tots els
pobles d’interior que tanmateix cauran tots sols. Reconec que
la tendència era tan gran, que en el cas de l’Hospital de Son
Espases ens tornen fer l’esquema antic, primer cream un
hospital, després no queda més remei que fer un segon cinturó,
que és una nova frontera de creixement allà on tot allò està
escrit a les estrelles, es convertirà en un nou sòl urbanitzable
que (...) tot el conjunt de Palma i el nou cinturó que serà la
nova frontera de creixement.

Per tant, tots els ítems que ens ha donat, les consulti Sra.
Consellera, són de més ciment, més construcció, més golfs, més

urbanitzacions durant aquesta legislatura, més ports esportius,
en una línia de cap endavant. A Europa i a tot el món hi ha el
gran debat de la sostenibilitat, de canviar el model de consum
compulsiu. Aquí tornam a què si no hi ha aigua, es fabrica
mitjançant dessaladores. Si hi ha residus, els cremam. Tornam
al model que no hi ha problemes, la tècnica ho resol tot, no hi
ha problemes. En el món es veu que aquest paradigma ha fet
cruis, s’ha trencat, aquí encara es manté el progrés i
l’optimisme del segle XIX. Això sí, sempre amb detallets,
Direcció General del Canvi Climàtic i qualque guinda que es
posa damunt un pastís absolutament cimentat. 

Els espais naturals..., jo he d’acabar per tant, no podré
repassar aquella manera de protegir que és “si els propietaris
volen i amb les condicions que volen ho protegirem”.
Protegirem és una paraula que s’utilitza, no sé supòs que per
inèrcia d’allò que solen fer aquests tipus d’instruments
territorials. Però en realitat només es fa allò que els propietaris
volen i d’això se’n braveja. Li faria una pregunta clau Sr.
Ramon, àrees de reconversió territorial. Fa 30 anys que gairebé
parlam de reconversió territorial, gran eix estratègic del Govern
també, perquè és de turisme, de territori i de tot. On s’ha fet
alguna cosa durant aquests 4 anys de reconversió territorial? El
POT en parla, en parla el Pla territorial, en parlen tots els
instruments, en parlen a tots els discursos, en parlen per totes
les fires, on el Sr. Massot o la Sra. Cabrer han fet reconversió
territorial? Que ens diguin els exemples. Jo crec que el que hi
ha és molt de “deixar fer” i en tot cas si no es podia fer perquè
hi havia una normativa restrictiva, llevar-la. Crec que en
aquestes alçades el que veim és unes ganes de seguir
destrossant el territori i de cara a la pròxima legislatura més.

Per tant, jo Sr. Ramon crec que al final hi haurà un canvi
respecte dels que han governat fins ara, basats amb una
cobdícia i fins i tot amb un afany de comissions, o com a mínim
de pelotazos i d’un model territorial de les Illes Balears que ha
deixat molta riquesa a un parell a les Illes Balears, o
continuarem pel mateix camí. Per tant, crec que el gran debat
polític el tenim afrontat dia 27, més que ara, en aquesta
legislatura i aquí. De totes maneres, si les convenç que encara
ara ens facin un gest de finals de legislatura estarà molt bé, però
la primera intervenció que ha fet la Sra. Cabrer crec que no
apunta per aquí, és capaç de tornar-nos llegir les competències
que té la direcció general, publicades en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, si no ens surt en què hi ha ecologistes que han
fet porqueres...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...i d’altres grans problemes territorials que té el país, -acab
Sr. President-, respecte d’intentar posar tothom al mateix nivell
i en el mateix sentit com a gran tema del debat territorial del
país. Confiï que com a mínim la Sra. Cabrer no caigui dins
aquests fangs i almanco ens mantengui en el nivell acadèmic
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d’explicar-nos una altra vegada quin és el rang jeràrquic
superior, quines vénen després i com...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi per favor Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...concretant amb les normes reglamentàries inferiors.
Perdoni Sr. President, he acabat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Nos toca efectivamente en
esa interpelación, como ya se ha dicho, hacer un breve balance
de lo que ha sido esta legislatura, puesto que para lo que falta
pocas más se pueden hacer o deshacer, que sería más propio de
esta conselleria. Y en ese breve repaso que tenemos que hacer,
no podemos dejar de empezar con lo que sucedió, Sr. Ramon,
con el campo de polo de Campos, donde se comenzó a
construir de una forma simbólica, intentando una urbanización
en una zona tan sensible como Es Trenc, con la excusa de la
construcción de un campo de polo, que fue un completo
fracaso, por fortuna, puesto que se descubrió por parte de la
oposición que se pretendía autorizar una urbanización que
había sido indemnizada. El ridículo fue tan grande, que el
propio Grupo Parlamentario Popular votó en contra de su
propia ley en el Parlament, cosa que jamás se ha visto en la
historia de esta comunidad autónoma, ni del Estado español. La
reacción de la Sra. Cabrer ante el fracaso fue amenazar al
anterior conseller con llevarlo a los tribunales, puesto que
vemos que los tribunales siempre forman parte..., podría haber
dentro de esta conselleria una dirección general de tribunales,
puesto que están constantemente presentes en la actividad de la
misma.

Después se quiso situar el trazado de la autopista Palma-
Manacor por Inca, ¿se acuerdan? Se iba a llegar en cuantos
minutos allá. Se consiguió sacar a la calle a más de 50.000
manifestantes, batiendo el récord en cuanto a manifestaciones
históricas. Ya se ha descartado finalmente la construcción de
dicha autovía, un nuevo fracaso. La reacción fue llevar a los
tribunales a los anti-autovía, como ya recordaremos.
Posteriormente recordaremos, como no se hizo ninguna tarea
de mantenimiento de los taludes del tren Inca-Manacor, hubo
un accidente que trajo consigo que el tren estuviera algunos
meses fuera de uso. Por supuesto también acabó el asunto en
los tribunales de Manacor, donde al final la conselleria, por el
medio del intermediario, según tengo entendido, por medio del
concesionario que llevaba las obras, ha tenido que indemnizar
a los perjudicados. La declaración de servicio público de los
vuelos interislas, recordarán que se presentó aquí como un
logro histórico, se utilizaron esas mismas palabra, “logro
histórico”. Al poco tiempo y como se le había dicho, resultó

que el precio de los vuelos era más caro que nunca, pero la
culpa no era de la consellera, la culpa era del Gobierno del
Estado y que ha llevado, o llevará a los tribunales. Como ya
digo, la dirección general de tribunales es la que más trabajo
tiene en esta conselleria.

Posteriormente dos convenios firmados con el Gobierno del
Estado para financiar las carreteras de Baleares, por intereses
partidistas, todos sabemos que se dedicó a contratar obras, sin
contar con el ministerio, con lo que logró la resolución de estos
convenios perdiendo la financiación que tenían las Islas
Baleares, un nuevo fracaso. Con tal de licitar..., supongo que el
Gobierno o lo habrá llevado a los tribunales, o estará en trámite
de llevarlo a los tribunales, puesto que todo acaba allí. Y es que
con tal de licitar son capaces de hacer cualquier cosa, lo
importante de esta legislatura no es las obras que se hacen, sino
hacer que se hagan obras, licitar, con tal de licitar son capaces
de hacer hasta hospitales como el de Son Pelotazo en Palma, o
el de Son Enchufes en Inca, como todos sabemos.
Naturalmente esta licitación a veces se les va de la mano, hoy
nos despertamos con que en Ibiza el Presidente del consell, por
medio de un consorcio que preside, adjudica a familiares suyos
obras por 2,6 millones de euros. Un nuevo ejemplo de lo que
estamos diciendo, lo importante es la licitación, no lo que se
haga, la licitación y protección de la familia en algunos casos,
que también es una actividad a la que se ha dedicado, lo ha
dicho también como cosa suya, tanto el conseller de Interior,
como la Sra. Estaràs, etcétera, hay que proteger a la familia,
pero no de la manera que la hace el Sr. Palau.

Dijo también que era imposible que el tren llegara al centro
de Palma, palabras textuales: “es imposible que el tren llegue
al centro de Palma mientras se hacen las obras de soterramiento
de la estación de la plaza de España”. Un par de
manifestaciones más tarde, lo imposible se hizo realidad y
cambió de opinión. No sé a quién llevará a los tribunales en
este caso. Se empeñó posteriormente que en Ibiza se hicieran
una serie de autopistas totalmente insostenibles que costaron 10
veces más de lo previsto, en una pésima gestión, en la que se
expropió a los ciudadanos utilizando la Guardia Civil para
sacar adelante sus fines. Política, sino de tribunales, primero
con la Guardia Civil. ¿A dónde fue el acuerdo con el sector,
con empresarios turísticos, o con los terratenientes de la Serra
de Tramuntana? Allí no, aquellos eran unos pobres, tenían las
casetas que había que pisar, Guardia Civil y tribunales, porque
también se les llevó a los tribunales. La dirección general de
tribunales como siempre es la más activa.

Conclusión, nada le sale bien, está en todos los líos. No
conoce otro consenso que el de la bayoneta, en sentido
metafórico Sra. Consellera, faltaría más! Y los problemas que
se los solucionen los tribunales. ¿Podemos confiar en la
capacidad de gestión? Entendemos que no. Ahora trabajos
raros sí que se hacen, por ejemplo se escoge como persona más
adecuada para supervisar la ordenación del territorio al Sr.
Massot y se le permite el asesoramiento, con vehículo oficial,
al ayuntamiento andritxol. El ayuntamiento deriva en el caso
Andratx y ¿dónde acaba su director general? En los tribunales,
una vez más. Eso sí, se dan licencias express, sin ningún
problema que no se llevan a los tribunales. Y otra cosa que me
gustaría que me aclarara, no quiero que me la aclaren. Mire, el
Sr. Matas estaba haciendo unas obras de su palacio manierista,
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sin aparente licencia, puesto que una de las exigencias de
cualquier licencia de obras es que en la fachada se coloque el
cartelón de la licencia de obras. Pues muy bien, mientras estas
duraron no hubo ningún cartel en la fachada. Y parece ser que
para solucionar el asunto, con discreción, se destina dentro de
la Conselleria de Obras Públicas a un ex-alcalde del Partido
Popular para que hiciera gestiones para tramitar esa licencia.
Me gustaría que se me aclarara algo de esto, porque por lo visto
para las licencias particulares es una máquina, para la obra
pública y relaciones con los ciudadanos... Las relaciones con
los ciudadanos, ya se sabe, en los tribunales.

Mire, en realidad lo que ha pasado durante esta legislatura
es que no se ha ordenado el territorio, el territorio no se ha
ordenado, el territorio se ha licitado.

Nada más Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, no
tenen aturall, la nostra esquerra no té aturall. Ara resulta que
volen demanar responsabilitats per un director general que va
ser cessat tot d’una que el Govern va conèixer les greus
imputacions que pesaven sobre ell a l’acte del fiscal
anticorrupció. No volien responsabilitats polítiques? Ja les
tenen, cessament immediat. Alerta! No per la tasca que hagués
pogut realitzar com a director general d’Ordenació del
Territori, sinó per la tasca que va poder realitzar durant els anys
en què va ser tècnic municipal a l’Ajuntament d’Andratx. Per
tant, veim una vegada més que aquest Govern i aquest partit, el
Partit Popular, sí demanen responsabilitats polítiques, sí
depuren responsabilitats internes quan qualque cas esquitxa a
qualcun dels seus dirigents. 

Per cert, no és aquesta la costum de l’esquerra, com ja és
conegut, ells aspiren a un estatus d’excepcionalitat. Per a la
nostra esquerra, la corrupció sempre és dels altres,
concretament del Partit Popular, qui s’afua quan hi ha algun cas
que esquitxa el Partit Popular? S’afuen tots, PSOE, PSM,
Esquerra Unida i Els Verds, el GOB. Ara bé, quan el fiscal
imputa qualque batle del PSM, cudol i ferro i silenci sepulcral,
silenci sepulcral del PSOE i d’Esquerra Unida i Els Verds.
Quan el fiscal imputa qualque batlessa del PSOE, cudol i ferro
i silenci sepulcral, del PSM i d’Esquerra Unida i Els Verds. I
així contínuament. La corrupció per tant, sempre és del PP i
alerta, ja no val que se’l destitueixi a un, que se’l cessi, no
basta, segons l’esquerra el Sr. Massot hagués pogut contaminar
l’ordenació del territori d’aquesta comunitat, amb els seus
informes no vinculants, malèvols i perversos. Un efecte
contagi, metàfora biologista. Massot: entre bruixa depredadora
i boc expiatori. Ens podria haver contagiats a tots i fins i tot tan
perillosa resulta la seva mà negra i llarga, que podria haver
contaminat tota la tasca del Govern durant aquests 4 anys. Fins
i tot diu el Sr. Alorda que el Sr. Massot va poder traslladar “la
patologia andritxola” a la resta de l’illa de Mallorca. Es veu
que els poders del Sr. Massot eren omnipotents, omniscients,

omnicompetents, ilAlimitats. L’ordenació del territori, home!
Saps que dóna de joc l’ordenació del territori, sap quin
concepte més ample, tot és ordenació del territori. Per tant,
branca a la bruixa, en què el Sr. Massot pràcticament no
tengués cap competència executiva i s’hagués dedicat o limitat
pràcticament a assessorar, informar perquè realment qui pren
les decisions són els polítics que li fan o no li fan cas.

Mirin, la justícia ordinària i la paralAlela, quan s’aplica al
Partit Popular mai és abastament, és despietada. Ara, quan
s’aplica al PSM, PSOE o Esquerra Unida i Els Verds, llavors
tots són excuses. No els hem de jutjar pel que fan, els hem de
jutjar per les seves bones intencions, no és el mateix, són
infraccions urbanístiques, administratives, es tracta d’una
persecució del PP contra aquest batle o aquesta batlessa. El
Mundo i el PP han posat en marxa una campanya de difamació
contra el Sr. Grosske. En March només ha fet unes solls. Fins
i tot quan la justícia no els dóna la raó, quasi sempre, com en el
cas BITEL que analitzàvem la setmana passada, en lloc de
demanar perdó, per haver fracassat, per haver perdut, havent
perdut encara se segueixen demanant responsabilitats
polítiques. Bé, per favor, deixin la justícia actuar, deixin que la
justícia ponderi les proves que vostès diuen que tenen i
determinin si hi ha hagut o no delicte en l’emissió d’informes
per assessorar l’urbanisme d’Andratx. Saben que tenen molt
poques possibilitats, però la qüestió, vostès ho saben, és fer
enrenou, molt d’enrenou, parlant d’Andratx saben que no
parlarem de res més, i això, ni més ni pus és el que els
interessa.

La consellera ja ha explicat quines són les competències del
Govern en ordenació del territori, unes competències residuals,
perquè pràcticament tot el que és l’urbanisme queda en mans
dels consells i dels ajuntaments, els quals són els que,
finalment, decideixen, facin o no facin cas als informes. El Sr.
Massot pràcticament no decidia res o, en tot cas, decidia
poquíssim, i només aconsellava. Tal vegada veurem, a mesura
que coneguem els detalls de la instrucció, si els polítics li feren
molt de cas o no quan es va aprovar el Pla Territorial de
Mallorca, ho veurem, perquè ara tot són especulacions i
hipòtesis, però estic convençut que n’hi hauria més d’un, o n’hi
haurà més d’un que s’haurà de beure les seves pròpies paraules.

Dues darreres consideracions finals que consider que són
importants. Les competències de la Direcció General
d’Ordenació del Territori són residuals i consisteixen en
establir un marc general ample de normes mínimes que, llavors,
tant els consells com els ajuntaments detallen i concreten fil per
randa, i això és el que realment s’acaba aplicant. Segon, el Sr.
Massot és jutjat per unes feines que no tenen res a veure amb
la seva tasca com a director general d’Ordenació del Territori,
per tant, si vostès estan tan segurs que va actuar malament com
a director general, repetesc, com a director general, recaptin
proves i les duguin al jutge. Saben per què no ho han fet? Per
una raó molt senzilla: saben que farien rialles.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Ramon.
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EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, jo li traslladaria una
de les preguntes que ha deixat el Sr. Alorda aquí, damunt la
taula, per si vol contestar, si és que vol contestar algunes coses,
que són les àrees de reconversió territorial, si vol entrar en
aquest tema. I deia també el Sr. Alorda, qui sol ser molt ajustat,
que en aquesta legislatura era la primera que no s’havia
desclassificat res; bé, urbanitzables no se n’ha desclassificat
cap, espais naturals sí que se n’han desclassificat, s’han
eliminat, però en canvi s’han permès, s’han fet requalificacions,
moltes i importants, parlarem d’algunes, requalificacions que,
sense el vist-i-plau de la conselleria, i ara ja no m’importa
massa si el Sr. Massot o no, sense el vist-i-plau de la Sra.
Cabrer no s’haurien produït. Requalificacions massives, ara
parlarem d’algunes, que han necessitat passar per aquest
Parlament, amb el vist-i-plau de la Sra. Consellera d’Ordenació
del Territori.

Però bé, Sra. Cabrer, jo pensava que no entraríem a veure
el tema, però que ens donàs aquesta lliçó de llegir-nos decrets,
ordres i tal, i no parlar del problema polític de primer ordre que
tenen vostès a Andratx i que tenen vostès amb la corrupció
urbanística, bastant generalitzada en els seus municipis, jo,
sincerament, no m’ho esperava. Pensava que sortiria, que
donaria la cara, que donaria qualque tipus d’explicació, perquè
al final jo em pregunt: Sra. Cabrer, vostè al Sr. Massot el
coneixia? Perquè no se sap del que diu aquí, el coneixia, el va
nomenar vostè o no? I per què el va nomenar, si de cas? Quins
mèrits tenia, que és el que li preguntava abans? No eren els
seus mèrits en ordenació territorial, no era la seva gestió a
Andratx, no eren aquests, n’hi havia d’altres de secrets que no
sabem, o eren aquests? O la patologia d’Andratx, precisament,
com a definit vostè, la patologia d’Andratx, era el model que
vol implantar i per això nomena el Sr. Massot? Jo crec que això
ho hauria d’explicar, Sra. Cabrer, per què nomena el Sr.
Massot, perquè vostè no ho ha dit.

Bé, de les competències ja n’havia parlat abans, el Sr.
Alorda n’ha parlat també; les possibilitats d’actuació des de la
conselleria, des del Govern sobre els territoris són moltíssimes,
però insistesc en alguna de les coses que li havia dit abans: si
vostès en dos dies poden contractar un equip per intentar tapar
el desgavell d’Andratx, per què no poden donar assessorament
a aquells municipis o a aquells consells que tenen necessitats?
És que sempre el donen en el mateix sentit, sempre el donen en
el mateix sentit, i aquí, efectivament, hi ha revisions de
planejament que van a més, amb informes de la seva
conselleria, Sra. Cabrer, amb informes favorables de la seva
conselleria. I aquí hi ha planejaments que només poden anar
endavant, perquè hi ha modificacions legislatives que s’aproven
per la majoria del PP i que duen l’informe favorable de la seva
consellera, Sra. Cabrer.

Ja li he dit al principi això del camp de polo, el qual ha tret
qualque altre portaveu, però hi ha més coses, la primera revisió
que fan de les DOT, que diu que no la fan, però sí que revisen
les DOT, sí que revisen altres normatives, sempre per fer-ho
més permissiu. Però d’altres qüestió tampoc no es fan sense el
seu informe favorable, ja li dic, en el cas del Pla Territorial
d’Eivissa i Formentera, que en el de Mallorca té intervenció el
Sr. Massot, però en el cas d’Eivissa i Formentera redacten

directament, hi ha un conveni i redacten directament, i són, per
exemple, requalificacions que dèiem, 50 urbanitzables a la
costa contempla que es recuperen aquest pla territorial insular.
Quantes modificacions legislatives fan perquè es pugui aprovar
i perquè pugui entrar en vigor aquest planejament també?

I d’altres qüestions que es duen aquí en aquest Parlament i
s’aproven: l’amnistia, l’amnistia per a una macromansió, amb
ordre de demolició del Tribunal Suprem, això també es du
perquè la seva conselleria, Sra. Cabrer, ho aprova. Les
requalificacions, generalitzades en aquest cas, de determinats
urbanitzables a la costa, es fan amb l’informe favorable, amb el
seu consentiment, ho dic perquè en aquest cas ve per via
d’autoesmena del Partit Popular, la que fan a l’última llei
d’acompanyament de pressuposts, de salvar, restaurant les
platges, restaurant amb expedients de demolició, amb ordres de
demolició, també m’imagino que té el vist-i-plau i afecta,
efectivament, la família, afecta la família, tendran el seu vist-i-
plau. Tot això són casos de corrupció política i urbanística, en
què hi participa, perquè s’aprova en aquest Parlament, tot el
grup parlamentari, però que surten de la seva conselleria.

I se m’ha encès el llum vermell, Sra. Cabrer, de veritat,
vostè nomena el Sr. Massot, vostè sap qui és el Sr. Massot, no
pot dir que no ho sap, sap que és el màxim responsable d’un
model territorial d’un desgavell que hi ha en el municipi
d’Andratx, vostè el té allà i permet que mentrestant segueixi,
mentre és director general, segueixi assessorant i informant el
Sr. Hidalgo; i a aquesta persona vostè li dóna la redacció de la
llei del sòl d’aquestes Illes, tot això. Quantes coses més fan
falta, Sra. Cabrer, perquè vostè assumeixi alguna
responsabilitat política?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la
paraula l’Hble. Consellera, Sra. Cabrer.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo
lament profundament que el Sr. Diéguez no sigui aquí dins, jo
sé perfectament per què no és aquí dins, però bé, altra ocasió
tendrem d’explicar el que jo volia explicar del Sr. Diéguez.

Bé, miri, jo entenc profundament que vostès necessitin
electoralment intentar allargar el cas d’Andratx, ho entenc
perfectament, perquè és normal; entenc perfectament que
vostès, la seva estratègia electoral, no tenen res més a oferir a
la societat balear realment, aquesta és la situació. Doncs amb
molta tranquilAlitat i amb molt d’orgull doncs l’acció de govern
d’aquest partit, d’aquests consellers, doncs la veritat és que ens
sentim orgullosos, és el que sí podem oferir als ciutadans
d’aquesta terra, i per tant entenc que des del banc de l’esquerra
no tenen res més oferir, que és intentar allargar el cas
d’Andratx i insistir en aspectes del Govern que no són veritat.
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I les repercussions de la política d’ordenació del territori en
el cas d’Andratx són inexistents perquè el Govern de les Illes
Balears no és competent, i aquesta és la situació, els agradi o no
els agradi. El cas d’Andratx és un tema important el qual
s’analitza judicialment, que nosaltres respectam en els tribunals
de justícia, només faltaria, que facin la seva feina; és un tema
molt important, però el Govern de les Illes Balears no és
competent ni era competent en el cas d’Andratx. La
responsabilitat territorial del que ha passat en el municipi
d’Andratx és exclusiva de l’ajuntament, el qual, a més, he de
recordar que durant aquesta legislatura, durant quasi dos anys,
va governar l’esquerra també dins aquest ajuntament, i del
Consell Insular de Mallorca, i aquesta és la situació. Cap
competència podia exercir el Govern de les Illes Balears i per
tant no hi ha hagut cap conducta omissiva ni impròpia del
Govern de les Illes Balears, ni tan sols per omissió. Per tant,
això ha de quedar claríssim.

I jo ho lament profundament, aquesta és la situació i no hi
ha res que s’estigui investigant de la Direcció General
d’Ordenació del Territori del Govern de les Illes Balears
perquè ha exercit, jo no és que hagi volgut llegir o no llegir, és
que he mostrat la realitat del que eren les competències de la
Direcció General d’Ordenació del Territori; que tot el que hem
fet, el que ens pertocava és el que hem fet, tots els informes, els
quals vostès a un moment donat varen voler donar una
importància, vostès després, com que tenen ajuntaments seus
on hem fet informes favorables que han aprovat les seves
modificacions de normes subsidiàries perfectament, però res
més; perquè tota la competència, les nostres competències són
purament residuals.

I de fet, continuant, i amb això enllaç un poc amb la
intervenció que també ha fet el Sr. Alorda, amb l’article 70 del
nou Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, fins i tot les
competències d’urbanisme i ordenació del territori han passat
a ser pròpies del consell insular, per tant ni tan sols el Govern
tendrà les competències residuals, ni tan sols les residuals;
tendrem les competències legislatives, tendrem les
competències de les directrius d’ordenació del territori, les
quals veurem si s’haurà de fer o no, perquè tocarà als deu anys
la revisió de les Directrius d’Ordenació del Territori, no dic
que no, però ni tan sols aquests informes que en aquests
moments s’estaven fent, residuals, d’urbanisme, de l’article 3.3,
tot això, entenc jo, almanco, això doncs supòs que s’haurà de
discutir a principi de la legislatura que ve, però jo entenc que
es deixaran de fer fins i tot aquests informes que fins ara
s’havien de fer, perquè han passat a ser competència pròpia
dels consells insulars. Però bé, som al final d’una legislatura i
entenc que ara no és el moment de cenyir-nos a això, però jo
entenc, particularment la meva opinió, com a (...) o entenen des
de la conselleria que fins i tot aquestes competències hauran de
desaparèixer.

Però bé, crec sincerament que la responsabilitat política per
part del Govern de les Illes Balears la vàrem assumir i, a més,
de forma fulminant; vàrem un cessament fulminant del director
general d’Ordenació del Territori, el qual li record que està
imputat, però que no és de moment a la presó; per tant, entenc
que la nostra actuació va ser correcta en aquell moment, va ser
un cessament fulminant de l’actuació que nosaltres vàrem fer
i per tant entenc que el que els passa a vostès, també, i ho vaig

dir a més els primers dies, que nosaltres sí hem assumit la
nostra responsabilitat política a Andratx, però que vostès no
varen voler assumir la responsabilitat que els pertocava a
Andratx, i ho vaig dir, jo, com a andritxola que conec la realitat
d’Andratx. Vostès, els de l’esquerra, també han governat en el
municipi d’Andratx i en el municipi d’Andratx nosaltres vàrem
demanar perdó des del primer moment, perquè precisament
vàrem dir i vàrem demanar perdó als andritxols; vostès durant
dos anys han estat governant en el municipi d’Andratx i ara
passa el que passa en el municipi d’Andratx que, al final, doncs
moltes de les coses que surten en els diaris i que passen en els
diaris doncs, evidentment, es veu que la responsabilitat no és
del Partit Popular. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

III. Moció RGE núm. 768/07, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a gestió pressupostària i
d'endeutament, derivada del debat de la interpelAlació RGE
núm. 9008/06.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la moció 768/07, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió pressupostària i
d’endeutament, derivada del debat de la InterpelAlació RGE
núm. 9008/06.

Per defensar aquesta moció i per un temps de deu minuts,
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Aquesta moció que presenta el Grup Socialista és conseqüència
de la interpelAlació d’ara fa quinze dies i tracta un tema que és
realment seriós, seriós, sobretot, per la situació que la gestió
pressupostària d’aquest govern ha creat i pel negre futur que
ens deixa. Però la serietat d’aquesta gestió pressupostària he de
dir, d’entrada, que ha quedat ja avui molt clara, amb la serietat
que ha demostrat el seu màxim responsable, el conseller
d’Hisenda, fent realment el ridícul aquest matí en el torn de
preguntes, com hem pogut veure tots.

Bé, les xifres en el tema de gestió pressupostària són clares,
la gestió ha estat nefasta i el panorama que ens deixa de futur
és realment negre. Les repetides interpelAlacions, mocions, al
llarg de quatre anys han posat en evidència la perillosa i
fraudulenta gestió pressupostària d’aquest govern del Partit
Popular del Sr. Matas; és evident i és preocupant, a més del
frau que cada any s’ha pogut constatar i evidenciar en els
pressuposts presentats en el Parlament per a la seva aprovació,
el sectarisme polític practicat per aquest govern i el
“passotisme” i la burla reiterada a les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes. Això és un fet especialment greu, ja
que de l’anàlisi d’aquests informes de la Sindicatura de
Comptes, coneguts fins ara, és a dir, de dos exercicis, 2004 i
2005, s’evidencien qüestions realment preocupants i en
especial el fet constatable que aquest govern no té en compte
per a res les recomanacions que fa aquesta Sindicatura de
Comptes. I especialment, tenint present que la majoria
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d’aquestes són conseqüència de flagrants irregularitats
detectades en la gestió pressupostària.

Un dels temes en què es fa especial incidència i que
forçosament nosaltres també hi hem d’incidir és el tema de
l’endeutament, i l’escenari que deixa de futur aquest
endeutament. S’ha de dir que, com he dit abans, és molt negre
aquest futur, perquè la capacitat demostrada d’utilització
d’aquest endeutament d’aquest govern del Partit Popular al
llarg d’aquests quatre anys és realment espectacular. S’han
utilitzat dues modalitats per a aquest tema de l’endeutament i
quina més irreverent i més perillosa: una, l’endeutament directe
de les conselleries, i el segon, l’endeutament en cobert, de
vegades, mitjançant les empreses i societats públiques.
Aquestes empreses, de fet, en gestió pressupostària s’han
utilitzat perillosament també en diferents qüestions, que llavors
també tendrem oportunitat d’entrar-hi.

Entre aquestes dues fórmules, totes dues deixen vostès, com
a gestors pressupostaris, en ridícul les crítiques que feia la seva
portaveu parlamentària a la gestió econòmica i pressupostària
i d’endeutament del passat govern de progrés. La seva
desmesura al llarg d’aquests quatre anys amb l’endeutament fa
que els quatre anteriors resultin un conte infantil comparat amb
el que han fet vostès, i que això seu realment és una pelAlícula
de terror. Com he dit, els dos sistemes són clars: l’endeutament
directe de les conselleries i llavors tenim el tema de les
empreses públiques; nombroses irregularitats, utilitzant aquest
endeutament per finançar fins i tot despeses corrents, el que,
entre d’altres coses, és ilAlegal. I això ha estat passant, però és
més greu si tenim en compte que el que s’ha descobert és el fet
que les empreses s’endeuten per finançar despesa corrent de les
conselleries, i això fa que encara la situació sigui molt més greu
del que seria previsible, a part, evidentment, d’ilAlegal
l’endeutament fet per a aquest objectiu que és el tema de la
despesa corrent.

A l’endeutament generalitzat i desbocat s’hi ha d’afegir
també un altre tema que acumula aquest endeutament i són els
compromisos dels plurianuals, els quals també s’han utilitzat al
llarg d’aquests quatre anys per part del Govern del Partit
Popular; s’han compromès en aquests quatre anys cents de
milions d’euros i s’han compromès fins al 2035. Això fa
pràcticament insostenible la capacitat de reacció dels futurs
governs, sense capacitat real de decisió sobre els seus propis
pressuposts, els quals ja vendran compromesos, de fet, per
decisions de bastants anys enrera.

Aquí vull fer referència també, una vegada dit això del tema
de l’endeutament i dels plurianuals, els quals, com dic, deixen
un panorama econòmic bastant negre; a una altra de les
valoracions fetes respecte de la gestió pressupostària d’aquest
govern i fa referència directa al tema de la tramitació dels
expedients de contractació, expedients de contractació que han
estat analitzats detingudament i en els quals s’han detectat
nombroses irregularitats. Ja n’hem parlat moltes vegades
d’aquestes irregularitats, fan referència a contractes
espectaculars quant als milions i tenim molt clar, i queda molt
clar i demostrat que aquesta és la política habitual de gestió i de
tramitació d’aquests expedients del Partit Popular, no només
demostrada i denunciada per l’informe de la Sindicatura, sinó
que més recentment, i avui mateix hem tengut notícies que una

altra institutció governada pel Partit Popular, com és el Consell
d’Eivissa, amb un president que al mateix temps resulta que és
president d’una d’aquestes entitats vinculades a la institució de
Govern, que és un consorci, doncs s’ha permès adjudicar a una
empresa d’un germà seu contractes per un valor quasi de tres
milions d’euros, concretament més de 2.600.000 euros
adjudicats a aquesta empresa. Clar, això demostra clarament
quin és l’objectiu de totes aquestes empreses que s’han anat
creant, de tots aquests consorcis vinculats al Govern; què és fa
amb ells? Utilitzar com a caixa B, utilitzar com a govern a
l’ombra, emprar-les irregularment per gestionar i per
contractar, fins i tot si fa falta, com queda demostrat amb
aquest tema.

Una altra de les qüestions que s’han de tenir en compte en
aquest tema ha estat la manipulació clara dels ingressos que
s’han fet per part d’aquest govern; recordar que en dues
ocasions, i repetesc, i faig referència només als dos exercicis
que han estat objecte d’anàlisi per part de la Sindicatura de
Comptes, perquè ja ni tan sols val la pena entrar a valorar les
nostres opinions de la resta d’exercicis en els debats
pressupostaris, perquè sempre acabam amb la mateixa
cançoneta, demagògia de l’oposició, invents de l’oposició, per
això analitzam aquests dos exercicis els quals no són invents de
l’oposició, sinó que han estat analitzats per la Sindicatura,
malgrat que a vostès no els agradin. Ingressos, repetesc,
manipulació, ingressos inexistents, 582 milions a l’any 2004;
150 milions a l’any 2005, i això acaba convertint-se en més
endeutament, senyores i senyors diputats, perquè al final
aquests ingressos inexistents els quals van vinculats a
inversions reals, s’han d’acabar pagant aquestes inversions. I si
els ingressos que havien de cobrir-les no arriben, acabarà
acumulant-se més endeutament.

Com dic, queda clar, i jo crec que al llarg de les
interpelAlacions i mocions que tots els grups han anat presentant
sobre aquest tema de gestió, es fa més que evident quin és el
comportament en la gestió pressupostària del Govern del Partit
Popular, i la nostra moció té quatre punts perquè en aquests
moments ja de la legislatura no val la pena ni tan sols fer
propostes i demanar al Govern que reaccioni, el que volem fer
és evidenciar quina és la situació que s’ha creat per aquesta
gestió; quin és el resultat d’aquesta gestió; on ens ha dut
aquesta gestió irresponsable, i per això exigim i demanam que
el Parlament constati l’existència d’aquesta manipulació
pressupostària; que valori negativament aquesta manipulació
dels comptes públics, aquest increment sistemàtic de la pressió
fiscal que afecta directament les famílies d’aquesta comunitat
autònoma i, una vegada evidenciats tots i cadascun d’aquests
punts, sense oblidar-me també del tema de l’endeutament i
d’aquests plurianuals, deixar molt clara la necessitat de deixar
de fer retòrica entorn de la gestió pressupostària.

Va sent hora que el Govern del Partit Popular es prengui
seriosament les recomanacions que fa la Sindicatura de
Comptes; no són una ciència ficció aquestes recomanacions, es
fan perquè el govern de torn les apliqui i millori la gestió
pressupostària. No és de rebut que un any rera l’altre es pugui
comprovar i es pugui constatar que el que fa el Govern del
Partit Popular és que el que diu la Sindicatura li entra per
aquesta orella i li surt per aquesta altra, perquè no en fan ni cas,
i tenen molt clar, i així ho han manifestat més d’una vegada,
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que prioritzen els objectius polítics marcats també en gestió
pressupostària del Partit Popular per damunt de les normes que
s’incompleixen i que són denunciades per la Sindicatura, i no
hi ha disposició ni voluntat del Govern del Partit Popular de
modificar aquesta gestió pressupostària, acceptar les
recomanacions i el que és més important: aplicar-les totes i
cadascuna, no una o dues de 98 que se’n fan.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions? Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Crec que quan
parlam de gestió pressupostària el primer que em ve al cap són
aquelles declaracions d’un alt dirigent d’un majorista de viatges
en el principi de legislatura quan parlava que ara teníem un
govern de professionals, supòs que no es devia referir a gestió
de pressuposts ni a gestió administrativa quan feia aquesta
referència. Si qualque cosa ha quedat clara al final d’aquesta
legislatura és que el nivell d’endeutament, el nivell
d’enginyeria pressupostària, el nivell de desgavell total amb els
comptes d’aquesta comunitat autònoma és espectacular.

Jo, en representació del meu grup, donaré suport a aquesta
moció perquè crec que és òbvia: la gestió administrativa
d’aquest govern aquests quatre anys ha estat, dóna la impressió
com si haguessin entrat al Govern, haguessin tancat en clau i
haguessin tirat la clau per la finestra a la mar, i el que vengui
darrera ja ho arreglarà, una manca absoluta de responsabilitat
amb el futur, una manca absoluta de responsabilitat amb els
futurs governs i amb les futures tasques que s’hauran de
desenvolupar per part de l’administració autonòmica.

Un endeutament que, com bé s’ha dit aquí, és gravíssim des
del punt de vista directe de les mateixes conselleries. Aquí
s’han donat xifres moltes vegades i ja no és el moment ni tan
sols de donar xifres, ja s’han repetit moltes vegades, però
exemples tan escandalosos com el tema de les autopistes
d’Eivissa, per exemple, que es multiplica per no sé quina xifra
la despesa prevista amb la que després al final s’haurà
d’executar és senzillament espectacular, i no té nom, no té
excusa de cap tipus. Un es pot equivocar quan fa un pressupost
o quan firma uns acords en un percentatge, però no del nivell
de les autopistes d’Eivissa. I pos aquest exemple perquè altres
també, sense cap dubte tot el tema d’autopistes, carreteres, és
d’un nivell d’endeutament indiscutible, enorme. Però, bé,
podríem entrar a discutir si el conveni amb l’administració
central, si s’ha de fer, si no s’ha de fer, i, bé, si al final es
calcula que es pot empatar amb aquests convenis, d’acord. Jo
no parl d’això, parl del cas concret de les autopistes d’Eivissa,
on amb documentació es diu que costaran tant i després resulta
que costaran això altre.

I això podríem dir respecte a IB3. Aquí són -en el Diari de
Sessions- les intervencions de membres d’aquest govern i molt
concretament de la seva vicepresidenta abans de posar en

marxa IB3 dient el que costaria. Aquí hi ha els pressupostos de
cada any que diuen el que suposaria IB3, i tots sabem al final
el que ha significat l’execució. Per tant, en definitiva, ens
trobam..., i he posat solament aquests dos exemples; en podria
posar molts d’altres. S’ha entrat a un nivell d’endeutament
absolutament inacceptable per a qualsevol gestió mínimament
coherent i correcta.

Però si entram en el tema de les empreses públiques i dels
consorcis el nivell ja és espectacular. Allò primer que ha fet
aquest govern ha estat construcció d’una enginyeria de trama
d’empreses públiques i consorcis; crec que són 21 empreses
públiques que s’han creat noves; no s’ha fet cap llei o cap
departament o cap mesura que no vengués acompanyat
d’empresa pública, fins i tot en cooperació internacional; a tots
els nivells sempre anava acompanyat d’una empresa pública,
d’una estructura determinada que tenia dos objectius: un, burlar
la legislació laboral dels funcionaris, per la qual en definitiva
es regia altra legislació, la privada, no la pública, com tothom
sap, molt menys restrictiva, on és molt més fàcil colAlocar gent,
on és molt més fàcil i molt més flexible la política de personal;
i, sense cap dubte, des del punt de vista de l’enginyeria
pressupostaria. He fet bromes en alguna ocasió quan hem parlat
dels pressupostos perquè no basta un màster d’economia avui
en dia per fer el seguiment de..., i si a més s’hagués de fer
seriosament el seguiment de l’execució aquí ja fa falta en
Sherlock Holmes en persona per seguir les distintes partides
que començaren els pressuposts quan varen començar, i com
acaben al final de la seva execució. Fins i tot de les conselleries
normals i corrents; si entram en el terreny de les empreses la
qüestió és realment preocupant: la mateixa IB3, que es dispara
IB3 i tot el consorci públic de radiotelevisió, es dispara d’una
forma espectacular; no sé si amb això té alguna cosa a veure el
fet que en un any i mig ha canviat de responsable de la
finançació, de responsable de la gestió administrativa i
financera, ja anam per dues vegades en un any i mig
pràcticament. Supòs que els mateixos responsables polítics
reconeixen que això no és forma de fer les coses.

Però jo em vull referir a un altre element que també ha tocat
el Sr. Portaveu del Partit Socialista en la seva exposició de la
moció, que jo el consider important, que és el fet que a cada
pressupost hi ha quantitats importants d’ingressos que després
no s’han concretar. Això és un altre camí que du a
l’endeutament; o sigui, el camí és, per una banda,
l’endeutament directe a través de les conselleries, de
pràcticament una política de mans foradades, és una enginyeria
a través d’empreses públiques que fa molt difícil el seguiment
i, per una altra banda, donar per suposat que entrarà
determinada quantitat d’euros que després no entra, i la suma
d’aquestes tres categoria ens dóna un endeutament realment
espectacular que no solament demostra una mala gestió
econòmica del govern actual, que això seria un element
probablement no tan greu, sinó que pressuposa un endeutament
a llarg termini, pressuposa la hipoteca d’aquesta comunitat
autònoma en algunes dècades de futur. Les xifres són realment
espectaculars, i els governs de futur hauran de fer “virgueries”
per cobrir el deute existent.

Ja sé que allò que hi ha dins el cap dels responsables
d’administració i del mateix president del Govern és molt
senzill, és: “Bé, ara, com que vendrà més finançació
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autonòmica, tot això ho taparem”, però a mi em pensava que
ens feia falta més finançació autonòmica perquè tenim més
necessitats, no per cobrir el forat del que hem fet abans. Per
tant, en definitiva, si s’ha jugat que amb la pròxima finançació
cobrirem el que ara hem deixat de cobrir, en definitiva les
necessitats per a les quals haurà vengut aquesta nova
finançació, per exemple salut, per exemple altres aspectes,
continuaran sense poder-se cobrir o haurem de tornar entrar en
una altra roda d’endeutament en el futur.

I per acabar volia fer referència a un tema que és altament
preocupant, que són els distints informes de la Sindicatura de
Comptes on es fa referència a aquests temes. El Sr. Boned, que
ha parlat abans que jo, ha dit que no en feien ni cas, dels
informes de la Sindicatura de Comptes, que els entraven per
una orella i els sortia per una altra. Jo crec que és més greu que
això; jo vaig viure una situació la setmana passada a la
Comissió d’Assumptes Socials que realment em va preocupar,
ja a quin nivell de menyspreu de les institucions es pot arribar
a caure; m’estic referint al fet que, en el moment en què es
qüestionava per part de l’oposició l’informe de la Sindicatura
de Comptes respecte a determinats aspectes de la Conselleria
d’Immigració i Cooperació, la resposta d’aquesta conselleria no
era donar explicacions o no era, en fi, cercar excuses o
senzillament assumir el fet, sinó que era dir que l’informe de la
Sindicatura de Comptes no era cert, no era real; polemitzar amb
l’informe de la Sindicatura de Comptes. Bé, si entram dins
aquesta dinàmica no m’estranya, si es pot entrar dins aquesta
dinàmica, no m’estranya que no es faci ni cas dels informes de
la Sindicatura de Comptes quan són negatius. Jo crec que és un
menyspreu excessiu a una institució importantíssima com és la
Sindicatura de Comptes, que està en funcionament des de ja fa
molts d’anys i que és un element fonamental per regular el
correcte funcionament democràtic de les institucions. 

El fet és que el govern actual ens ha duit a un endeutament
espectacular i que la Sindicatura de Comptes fa temps que ha
encès els llums d’alarma i que aquí ningú no es dóna per
alAludit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Avui matí quan escoltava les
preguntes al Govern he sentit el conseller d’Hisenda que ens
deia..., que contestava a un diputat, crec que era del PSOE, que
“nosaltres no actuam així”, li retreia coses passades. I jo trauré
també un parell de frases passades que es poden aplicar
perfectament al debat d’avui.

“És total del nou endeutament entre la CAIB i les empreses
públiques fan aquesta xifra tan escandalosa. Aquesta xifra és
responsabilitat seva”. Es dirigia al conseller d’Hisenda, Sr.
Conseller. “Hipotecar el futur dels nostres ciutadans és
responsabilitat seva. Això no és progressar, això és hipotecar
i malbaratar els doblers dels altres”. Aquestes frases les

adreçava una diputada d’aquest parlament, la Sra. Cabrer i
González, al conseller Mesquida, i el criticava perquè a final de
legislatura l’anterior govern havia arribat a devers 600, 650
milions d’euros de deute, i això ho trobaven límits
insostenibles. Actualment s’ha triplicat el deute amb els bancs:
hem passat dels 1.500 milions d’euros; per tant aquells 600 i
cosa fan rialles devora els 1.500 actuals. S’ha arribat fins a
límits no només insostenibles sinó insospitables de despesa
plurianual i no passa res, tot està ben fet. 

No només han practicat allò que predicaven l’anterior
legislatura, sinó que ho han empitjorat i moltíssim, però és
igual, perquè si ho fan ells ja està bé. La política del Partit
Popular és “nosaltres podem fer el que vulguem, diguin el que
diguin els altres”.

Aquests dies, entre la interpelAlació que va precedir aquesta
moció i la moció actual, ha arribat la nova documentació dels
doblers de l’any passat, aquell article 100 que ens envien molts,
molts de papers. Bé, idò, el darrer trimestre..., recorden que la
Sindicatura de Comptes ja deia que el 2005 havien d’aturar les
despeses plurianuals?, imputar despesa a exercicis futurs, i el
2006 va incrementar un 181%? Idò el darrer trimestre no
només s’han returat sinó que hi tornam tenim devers 150
milions d’euros més imputats a exercicis futurs, i hem de
suposar que el primer trimestre d’enguany, havent-hi eleccions,
ens continuaran fent qualque disbarat d’aquests. 

Per tant compartim perfectament la valoració negativa que
diu el Partit Socialista a la moció de la gestió pressupostària per
l’increment desorbitat del deute, per la manera com gestionen
aquest deute fent que les amortitzacions siguin puntualment en
un parell d’anys, que farà difícil poder-lo tornar si no hi ha un
nou sistema de finançament per a aquestes illes, perquè tornar
tots els milions que preveuen tornar, per exemple, el 2012 o el
2020 és molt, molt difícil. I ells tiren endavant, i no només això
sinó que tiren endavant, com deia, amb els plurianuals. Per tant
ens estan hipotecant, que la Sra. Cabrer es queixava l’anterior
legislatura que hipotecàvem els ciutadans d’aquests illes,
hipotecàvem el futur; ells el futur dels futurs ciutadans
d’aquestes illes, també, perquè aquesta hipoteca econòmica du
associada, com ja hem dit moltes vegades, aquesta hipoteca
política de serveis públics gestionats de manera privada. Per
tant continuarem pagant sense poder decidir, els futurs governs,
com volem que es distribueixin els doblers que haurem de
donar.

Manipulació pressupostària és evident que n’hi ha hagut,
començant pels ingressos ficticis -els doblers que han d’arribar
del conveni de carreteres que està denunciat per l’Estat-, i són
tan ficticis aquests ingressos que fins i tot si arribassin no
cobririen ni una tercera part del que ja tenen gastat en
carreteres. Per tant mala gestió pressupostària, mala gestió
pressupostària en els temes de contractació, hem pogut veure
que la Sindicatura de Comptes constatava tota una sèrie de
deficiències escandaloses, per exemple en la gestió de
l’Hospital de Son Dureta, que fins i tot hi ha factures dins un
calaix sense imputar i no han arribat a aclarir quants de milions
hi ha pendents; escandalosa la gestió pressupostària a IB3.

I la Sindicatura de Comptes també ens constata tota una
sèrie d’arbitrarietats en la concessió de subvencions. I mirin si
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són arbitraris concedint subvencions que la setmana passada
vam tenir oportunitat que la Conselleria d’Immigració ens
donàs explicacions i ens venia a dir que s’havien perdut papers;
la consellera d’Immigració va dir que la Sindicatura
s’equivocava perquè no li havien arribat tots els papers perquè
amb el trasllat de la direcció general d’un edifici a l’altre
s’havien perdut papers! Mira quina manera de gestionar un
govern de professionals que en un trasllat perd papers! La
Sindicatura no dirà això, però jo sí que puc afirmar que aquest
govern fa molta estona que els ha perdut, els papers, en temes
pressupostaris.

Tota la legislatura ho hem anat denunciant. Ells no han fet
res. A mi m’agradaria molt, molt, que en algun moment
haguessin pogut fer cas d’aquest darrer punt que diu la moció,
abandonar la política de frau pressupostari, però a final de
legislatura crec que l’única cosa que podem demanar al Partit
Popular és que abandoni el Govern de les Illes Balears. Crec
que és l’única manera que la política pressupostària en aquestes
illes no empitjori més, no dificulti la política econòmica i no
dificulti les polítiques socials. Posar en funcionament un govern
partint de la premissa que el deute no sabem si es podrà tornar
és difícil, però pensar que, això, ho pot tornar a fer el Partit
Popular serà molt i molt dur per als ciutadans d’aquestes illes.
Jo ja crec que poca cosa més ens queda per dir-los; ells no han
volgut escoltar en tots els quatre anys i no crec que avui tampoc
ens escoltin més, però sí recordar-los que els ho hem dit, que
els ho deim i que els ho continuarem dient en un futur si
tinguessin intenció de seguir per aquesta línia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
evidentment no podem compartir cap de les afirmacions que...,
i no donarem suport als punts de la moció presentada pel Partit
Socialista.

La visió és molt diferent i no és traumàtica, com volen
presentar els partits de l’oposició. Durant aquesta legislatura la
gestió pressupostària ha estat més que positiva. Les partides
pressupostàries destinades a despeses socials s’han incrementat
en un 113,74% en relació a l’anterior legislatura. Les
destinades a tecnologia, innovació, recerca, han crescut en més
de tres vegades, 350..., quatre vegades, 350%. I sí, ens hem
endeutat i no ho hem amagat en cap moment, per proveir els
ciutadans d’aquestes illes de les millors infraestructures viàries,
dels millors serveis sanitaris, d’una millor educació. Són
infraestructures que utilitzaran les generacions futures que, si
haguéssim estat pendents de l’Estat, els ciutadans encara no les
tindrien en aquest moment, i en canvi avui ja les gaudeixen.
Aquest govern ha aconseguit els serveis i les inversions que
amb el govern anterior no varen aconseguir, i això era un
dèficit que teníem històric en infraestructures i en estoc de
capital públic. El Partit Socialista evidentment va intentar

bloquejar tota l’acció de govern intentant per sistemes poc lícits
ofegar aquesta comunitat autònoma. 

A més es constata que el nou endeutament concertat pel
Govern de les Illes Balears està d’acord amb el Pla d’equilibri
econòmic financer de la CAIB 2006-2008 aprovat pel Consell
de Política Fiscal i Financera. El Pla de sanejament s’ha
complert, i mai no hem arribat als límits que teníem dins el Pla
de sanejament autoritzat per l’endeutament.

I tot el que diuen és fals, incorrecte, perquè, per mentides,
les seves. Per exemple, l’any 2002 vostès varen dir i es va
recollir per escrit que es preveia un creixement del 3,5%; quin
va ser el creixement? 0,8%. L’any 2003 varen preveure un
creixement de l’1,8%; quin va ser el creixement?, un 0,7%.
Realment no sé com s’atreveixen a sortir aquí a fer aquestes
manifestacions, perquè han governat quatre anys i per
descomptat no ens poden donar lliçons en aquest moment. 

La màxima d’aquest govern ha estat fer feina pels nostres
ciutadans. Quina ha estat la màxima del Govern central?, no
pagar els convenis, no pagar els convenis de carreteres, no
pagar els convenis de residències, no admetre els increments de
població, retallar les inversions de l’Estat, que han davallat;
l’any 2004, que era el darrer govern del Partit Popular, les
inversions eren de 117 milions d’euros; en canvi l’any 2006
han estat de 67 milions d’euros. Vostès aquí no poden venir a
donar-nos lliçons perquè si lliçó és que unes inversions quedin
retallades en un 50%, idò bonica inversió que ens fan. Han anat
retardant el sistema d’actualització del sistema de model de
finançament, i és evident que els nostres ciutadans no s’ho
mereixen, i per tant el que ha fet..., vostès han preferit defensar
els interessos del seu partit i nosaltres, el Partit Popular,
defensar els interessos dels nostres ciutadans.

Els ingressos obtinguts han estat més elevats que els
pressupostats; nosaltres sempre hem estat més prudents a l’hora
d’elaborar els pressupostos, cosa que vostès no van fer; vostès
van pressupostar que recaptarien 700 milions d’IVA en el 2002
quan de veritat van ingressar 650 milions. També diuen
arbitrarietat en la concessió de subvencions; no deixen de ser
suggeriments, la Sindicatura de Comptes diu això però no
deixen de ser suggeriments de millores formals, perquè així
s’esmenta i així s’ha fet cas ara en el 2006; cal dir que s’ha
elaborat el Pla estratègic de subvencions que incrementa la
transparència del Govern en aquesta àrea.

I és veritat que hi ha hagut una altra vegada, com ja he dit
anteriorment, un increment d’ingressos, però no a causa, tal
com diuen vostès, a la pujada d’impostos i de taxes sinó tot al
contrari. L’increment d’ingressos ha estat conseqüència d’una
correcta gestió; cada any s’ha ingressat més del que s’havia
pressupostat i no només no hem pujat els impostos sinó que els
hem eliminat: la pràctica eliminació de l’impost de successions
i donacions i l’eliminació de l’ecotaxa. Aquesta legislatura si
s’ha caracteritzat per qualque cosa ha estat per la transparència
i el control per part del Govern, mai no hem enganyat perquè
la nostra política no és ni ha estat cap frau. No confonguin, eren
vostès els que no pressupostaven partides. A la Conselleria
d’Educació, tant de parlar de la Conselleria d’Educació, es van
deixar de pressupostar els tres darrers mesos dels salaris a
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Educació; es varen oblidar, en el pressupost darrer, es varen
oblidar de posar el capítol 1 en CODEFOC. 

Ens diuen que hi ha un increment desorbitat de
l’endeutament. A la darrera intervenció ja li ho vaig dir: vostès
van incrementar l’endeutament en un 128%, nosaltres l’hem
incrementat en un 88%. Evidentment que en xifres absolutes és
més alt, 920 milions, i vostès es varen endeutar en quasi 500.
En el 2002 -va ser el darrer any de gestió completa- ens varen
deixar d’endeutament 661 milions que representaven el 62%
del pressupost, i nosaltres a final del 2006 el pressupost ha estat
d’un 61%; per tant un punt menys quant a vostès.

A sanitat ens han donat, el Govern central ens va donar 62
milions d’euros. És cert que no tenien perquè donar-nos
aquesta despesa sanitària; ens la van donar, moltes gràcies, però
una cosa: de l’any 2003 la despesa sanitària era de 670 euros;
en el 2007 la despesa sanitària és de 1.062 euros. Per tant el
Govern ha pagat 400 euros més, en canvi el Govern central ens
n’ha donat solament 62. 

Seguint també les indicacions de la Sindicatura de Comptes
en el 2007 comença a funcionar el Registre de subvencions de
la CAIB. Per tant vegin que la voluntat del Govern ha estat
d’un control i una transparència en aquests temes totalment
absoluta. I es fa cas, es fa cas de la Sindicatura, i ho prova així
perquè si observem les indicacions de la Sindicatura de
Comptes s’aprecia que respecte a informes anteriors, pel tipus
de recomanacions que es fan, hi ha hagut un increment de la
transparència i del control per part del Govern. A l’execució
pressupostària de despeses l’informe destaca l’important pes
relatiu de les funcions de sanitat i educació, sobretot tenint en
compte aquest últim any, l’any 2007. La Sindicatura constata
la subjecció dels expedients de modificació de crèdit a la
normativa vigent; en aquest sentit cal indicar que s’ha donat
compliment a la recomanació continguda en l’informe
corresponent a l’exercici 2004. Es constata també a la
Sindicatura de Comptes que s’ha aconseguit una millor
pressupostació, ja que l’increment de l’import de les
modificacions de crèdit respecte dels crèdits inicials, un 18%,
ha disminuït si es comparen amb els percentatges de les dades
dels informes del 2004, que va ser un 28%, i del 2003, que va
ser un 23%. Els crèdits ampliables han disminuït.

Però, clar, vénen aquí, ens volen donar lliçons, i jo crec que
el millor seria quedar-se en els seients i parlar entre vostès a
veure si entre vostès aclareixen els temes, perquè si posem aquí
l’exemple del Consell Insular de Menorca -ara no veig la
presidenta, llàstima-, bé, a l’informe del Consell de Menorca
manifesta que en cap dels expedients examinats consta la
justificació del procediment i la forma d’adjudicació; tampoc
no es justifica la necessitat i les característiques de l’import
calculat. Tot el que vénen a predicar aquí apliquin-s’ho vostès.

El CIME. Explica que un contracte va sofrir modificacions
continuades al llarg de la seva vigència que suposaren un
increment de més del cent per cent del pressupost inicial. I amb
les subvencions, que vostès volen ser tan estrictes, resulta que
l’any 2003 -el Consell de Menorca- més de 6 milions d’euros
dedicats a subvencions, un 50,7%, més de la meitat, s’atorgaren
sense concurrència, sense bases i sense concurs.

Pacte de progrés, venga. Ah!, i el Consell de Menorca, del
2006 al 2007, un endeutament d’un increment d’un 79%. Pacte
de progrés, la diferència. Amb el cas del govern del PP ens
proposen rectificacions formals, que anem complint cada anys;
en el govern del pacte es plasmava cada any una falta de
transparència total. En el 2001 la Sindicatura detecta
irregularitats en més de la meitat dels contractes efectuats pel
Govern, no s’ajusten als principis de publicitat, transparència
i objectivitat i no respecten la Llei de contractació. En el 45%
dels contractes adjudicats per concurs els criteris per valorar les
ofertes es creen una vegada obertes les propostes, especialment
a Obres Públiques i Educació. En el 2002 es detecten
irregularitats a 29 contractes dels 31 fiscalitzats, ¡casi nada!,
que suposaren una despesa de 118 milions d’euros; la
Conselleria de Medi Ambient compra vehicles setmanes abans
que s’adjudiqués el contracte. En el seu cas no feien ni
subhastes ni concurs, anaven directament a una autorització
abusiva dels negociats.

L’estat d’endeutament de la CAIB incrementa com a
conseqüència de les modificacions de crèdit un 23% que el
crèdit inicial previst. Opacitat, i ho posa expressament la
Sindicatura de Comptes amb el pacte de progrés; no es pot
diferenciar entre administració i entitats autònomes, i per tant
s’incompleix tota la Llei de finances. Ara això no passa. 32 dels
38 expedients fiscalitzats tenen irregularitats en l’adjudicació,
sobretot per falta de transparència i formes d’adjudicació, no es
garanteixen els principis de publicitat i concurrència.
Subvencions a objectes no subvencionables; modificacions de
crèdit de l’any 2003 per valor de 945 milions de pessetes; hi ha
solAlicituds prèvies a la convocatòria...

Francament, el Partit Popular ha anat fent cas a les
recomanacions de la Sindicatura de Comptes, cosa que vostès
no feien. I francament venir aquí a donar lliçons, amb tota
aquesta història, val més que no en donin.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Sr. Boned, quan vostè
vulgui.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Sugrañes, diu vostè que no comparteixen els punts de la moció
i no ens estranya. Però li he de dir una cosa, això que acaba de
dir vostè, equival exactament a dir que no comparteix i no
accepta els criteris i l’anàlisi de la seva gestió fet per la
Sindicatura de Comptes. És exactament el que acaba de dir
vostè. Per això no és d’estranyar la negativa a aplicar aquestes
recomanacions que fa la Sindicatura un any rera l’altre. I menys
si tenim en compte que vostè mateixa com a portaveu a una
comissió ja va manifestar obertament i figura en el Diari de
Sessions que no tenia cap intenció d’aplicar les recomanacions
de la Sindicatura i ho feien així perquè donaven prioritat a
l’execució del seu programa electoral, maldament això suposés
incomplir aquestes recomanacions.
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Diu vostè que l’endeutament és per a infraestructures.
Estam d’acord, és concretament per a autopistes, per a altres
coses poc endeutament, per a altres necessitats poc
endeutament. Per a les autopistes endeutament tot el que faci
falta i de tot tipus, a l’ombra i al sol, el que faci falta, tot
l’endeutament necessari per a les autopistes. Però per altres
qüestions no i això sense tenir ni tan sols en consideració el
perill en què posen vostès el futur de les arques autonòmiques.

Però passem a alguna xifra que sí val la pena..., no sé quin
portaveu ha dit que ja no era hora de parlar de xifres, però n’hi
ha algunes que sí val la pena fer-les i...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Pregaria un poc de silenci per favor, si són tan amables. Sr.
Boned, continuï.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Mirin, endeutament i aquí sí que
donaré xifres. L’endeutament d’aquests 4 anys 2004-2007 del
Govern del Partit Popular és ni més ni manco que de
661.115.000 euros. Això no és res, algun conseller diu que és
una misèria. Evidentment, com que van sobrats en aquest
Govern, com que tot llueix, 661 milions és una misèria. Una
dada significativa, l’increment de l’endeutament del 2004 al
2005, és de més d’un 54%, pràcticament d’un 55%. Jo crec que
són dades prou rellevants. Dins aquesta tònica d’endeutament
hem de fer referència als plurianuals. Aquest Govern només en
dos anys, només faig referència als dos exercicis analitzats per
la Sindicatura, s’ha compromès en plurianuals per un import
global de 2.977 milions d’euros. Això tampoc deu ser res,
aquest compromís no és res. De 2004 a 2005 es va incrementar
aquest compromís via plurianuals en un 180%.

Me deia referent als contractes la Sra. Sugrañes que en el
temps del pacte de progrés havíem regularitzats per més de la
meitat dels contractes del Govern de progrés. Jo li diré una
cosa, en el seu cas i en un sol any, el 2005, de 26 adjudicacions
analitzades, 24 tenien irregularitats. Això crec que és una mica
més de la meitat, és pràcticament la totalitat dels contractes
analitzats. I si tenim en compte els imports d’aquests
contractes, dels dos que no tenien irregularitats, veuran com és
francament ridícul i que el 100% de les seves contractacions
són irregulars d’alguna manera. Ha estat fonamental dins aquest
entramat de manipulació pressupostària que han creat vostès
durant aquests 4 anys, la responsabilitat de les empreses i de les
entitats públiques, o participades per l’administració.
L’endeutament d’aquestes empreses és espectacular i sense cap
dubte molt superior al de les pròpies conselleries. Li deia
conselleries, 661 milions d’endeutament, tal vegada al Sr.
Conseller també li pareixerà ridícul. Endeutament de les
empreses públiques 2004-2007; 914 milions, sumin 661 més
914, crec que ja parlam de xifres que no són tan ridícules. Però
tal vegada tan reprovable com aquest fet, de l’endeutament via
empreses, és la utilització d’aquest Govern a l’ombra que són
les empreses i entitats públiques que s’està fent i també s’està
utilitzant per adjudicar contractacions que no els interessa
reconèixer de cap manera.

I ja que la Sra. Portaveu ha fet una extensa referència a
qüestions que afecten directament al Consell de Menorca que
no li semblaven bé, jo em permetré el luxe, supòs que tenc dret
a fer-ho, parlaré del Consell d’Eivissa que està governat en
aquest cas pel Partit Popular. I la prova de què la utilització
fraudulenta d’aquestes entitats la tenim en aquest consell
precisament. No fa gaire, fa un dia o dos, a preguntes de
l’oposició en aquell consell de quants de contractes s’havien
adjudicat per part d’aquesta institució a una empresa propietat
d’un familiar del President del Consell i per quin import global,
la resposta va ser: “4 contractes per un import de 190.000
euros”. Sorpresa l’endemà, resulta que aquest mateix President
del Consell, que és president també d’un consorci vinculat i
participat per aquesta mateixa institució, s’ha permès el luxe
d’adjudicar a aquesta mateixa empresa d’aquest familiar seu
per un import de 2,6 milions d’euros. Aquesta és la fórmula que
utilitza el Partit Popular de gestió pressupostària, d’utilització
de les empreses, d’utilització dels consorcis per fer aquesta
gestió a l’ombra, igual que paguen vostès les carreteres i les
autovies d’Eivissa, també a l’ombra. Gestionen a l’ombra,
paguen les obres a l’ombra i en molts de casos també fan mal
a l’ombra perquè no ho volen reconèixer.

Per acabar, ja no tenc més temps, només fer referència al
darrer punt de la moció que presentam avui i que crec que és el
fonamental, els altres tres punts són d’anàlisi d’una situació,
anàlisi d’una feina feta, que no ens agrada, que crec que és
dolenta per a molta gent, però el fonamental és aquest quart.
Aquí feim referència a allò que hauria de ser una obligació
directe de qualsevol Govern que dirigeixi aquesta comunitat
autònoma i és ser receptius a les recomanacions d’un organisme
important a l’hora de parlar de gestió econòmica com és la
Sindicatura de Comptes. Vostès no són receptius, vostès prenen
el pèl a la Sindicatura...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, vagi acabant per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab Sr. President. Vostès prenen el pèl a tots els ciutadans
perquè, com he dit abans, les recomanacions d’aquesta
Sindicatura els entren per aquí els surten per aquí. Per tant, no
serveixen absolutament de res de cara a allò que faria falta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. 

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

25 vots a favor, 28 en contra i cap abstenció.

Per tant, queda rebutjada la moció.
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IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 8573/06,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compliment de resolucions aprovades.

A continuació passam al quart punt de l’ordre del dia que
correspon a les proposicions no de llei i en primer lloc
debatrem la RGE núm. 8573/06 presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a compliment de resolucions
aprovades. Per defensar la proposició no de llei té la paraula la
Sra. Carme Garcia.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Bon dia. Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
El Grup Socialista avui presenta una proposició no de llei poc
significativa i de baix contingut, en realitat és només un
paràgraf que ve a dir que el Govern compleixi allò que aprova.
Per tant, vostès mateixos. El Grup Socialista va haver de
presentar aquesta proposició no de llei alAlegant obligacions
reglamentàries, obligacions legals, obligacions ètiques,
obligacions democràtiques. En realitat estam parlant del
mateix, en democràcia l’ètica política és bàsica i és necessari
complir les obligacions legals i reglamentàries. Això que hauria
de ser bàsic fa falta alAlegar-ho en una proposició no de llei. 

És necessari això que hem dit? Per aquí és necessari? Estam
a un pas de les eleccions i ara bull en absoluta claredat parlar
d’eleccions i parlar en clau electoral. Això és un Parlament i
per tant, és el lloc per fer-ho. Fins ara mateix el Govern
interpelAla l’oposició, 4 anys interpelAlant l’oposició i a això en
aquest Parlament li diem democràcia. Ens acusen pràcticament
d’haver inventat casos com els d’Andratx, BITEL, Sóller, fer
votar els morts, etcètera. El Partit Popular és el mateix partit i
les mateixes persones i això ha de quedar clar, en aquest
Parlament és el mateix partit, amb les mateixes persones, ni tan
sols han canviat de persones. Fins fa un moment en aquesta
cambra hem sentit que les garanties democràtiques s’han de
respectar fins que s’ingressa a la presó, si ets del Partit Popular,
si ets dels altres partits no. Aquí l’oposició inventa per tal
d’afrontar les eleccions, se suposa que en millors condicions.
Ha estat un seguit, nosaltres inventem perquè volem anar a les
eleccions, -s’entén que en millors condicions-, perquè per anar
en pitjors no ho faríem. Allà l’oposició defensa la llibertat front
decisions aprovades pel Parlament amb majoria absoluta de la
cambra i per tots els partits asseguts a la cambra, excepte el
Partit Popular. Aquí s’alAlega que el turisme és un pacte d’Estat
i se’ns acusa de no ser lleials amb aquesta comunitat autònoma
quan feim propostes en matèria de turisme. Allà el terrorisme
és motiu de batalla política, de sortir al carrer, d’obrir pancartes
i de fer tota la demagògia que faci falta. Tot val, el llenguatge
ho aguanta tot. Canviem les paraules, canviem d’actitud i tot
està bé, de pancartistes passem a defensors de la llibertat, de
víctimes compromeses a terroristes i això queda en el Diari de
Sessions d’aquesta cambra i s’ha dit aquí, no a qualsevol altra
banda, aquí.

Però parlant d’eleccions, de política, de compromisos i
resolucions en aquesta comunitat autònoma, en aquest Govern
i en aquest Parlament, volem avui pensar amb quina cara es pot
presentar un Govern a les eleccions que de banda d’altres
qüestions com les que es parlen o s’insisteixen, aprova
resolucions presentades pel Grup Popular, insistesc,

presentades pel Grup Popular any rera any i ni es compleixen,
ni s’explica i ni tan sols es tenen en compte les resolucions que
s’aproven en aquesta cambra. Hem de veure quines han estat
aquestes resolucions presentades i aprovades per la cambra en
els debats de la comunitat dels últims 4 anys i subscrites per tot
l’equip del PP i defensades pels seus diputats. Debat del 2003,
primer debat. Es presenta i s’aprova una proposta genèrica en
matèria de treball, una proposta genèrica en matèria de treball
de 69 aprovades, instar el Govern d’Espanya zero. No s’insta
el Govern d’Espanya en res, en tot cas n’hi ha una que es
felicita el Govern de l’Estat espanyol, però zero. Quina lectura
en podem fer d’això? De l’any 2003, 17 d’octubre, clar
estàvem un poc lluny encara de l’11-M i hi havia una fase
d’autocomplaença en aquells moments. Una cosa, el conseller
Olives, conseller de Treball en aquells moments, és més
prudent que el conseller actual i va decidir que bastava una,
però que la compliria. O bé podem dir una altra cosa, que el
Govern és un Govern poc compromès en aquesta matèria i que
front a 20 resolucions de xarxa viària, en presenta una de
treball inconcreta de les 69 aprovades, insistesc.

L’any 2004 les resolucions de treball s’incrementen, són 8
i n’hi ha 46 de 99 que insten l’Estat espanyol a executar
polítiques immediates per a les Illes Balears, què vol dir això?
Què ha passat del maig a l’octubre? Perquè qualsevol que no
segueixi la pauta política pot entendre que aquí ha passat
alguna cosa important. Efectivament, es varen perdre les
eleccions. 46 proposicions aprovades respecte de l’Estat
espanyol vol dir dues coses. Una de dues, o ens hem confós de
Parlament i estem al Congrés dels Diputats, o bé aquest
Parlament treballa perquè els diputats del PP a Madrid només
hagin de repetir les iniciatives que aquí s’aproven. Al final
queden 3 propostes relatives a treball, instar el Govern a
mantenir les meses de diàleg social, que des de la perspectiva
de 4 anys, els que han seguit els temes de treball ja en poden dir
què vol dir això. Que s’aprovi un nou pacte per l’ocupació,
aquest sí que és guapo! I que segons diu la mateixa proposta
donarà estabilitat a les nostres Illes i que s’aprovi un Pla
d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones. I s’insta el
Govern de l’Estat a coses tan inversemblants com pujar les
pensions. Que jo sàpiga les pensions en aquest país estan
d’acord amb allò que un cotitza, excepte una, les pensions no
contributives que cal recordar i m’agradaria que quedés en el
Diari de Sessions, que no varen ser aprovades pel Partit
Popular precisament, sinó que van ser lluitades pel Partit
Socialista en el seu moment i incloses. Cosa que ara és un dret
i del qual ens n’alegram molt. Per tant, no estan d’acord amb el
principi de que cadascú cobra pel que cotitza. Si el Partit
Popular no està d’acord amb això, jo també estic d’acord amb
el Partit Popular, perquè nosaltres tampoc hi estam d’acord.
S’ha de cobrar en funció d’altres qüestions a més del que s’ha
cotitzat. I es constata en un fet, tenim les pensions més baixes
d’Espanya. La segona proposta és instar el Govern de l’Estat
perquè augmenti els fons, les dotacions pressupostàries, de les
polítiques actives d’ocupació. Compta tu! Quan el Govern
d’aquí les baixa cada any. És a dir, baixem el que posem
nosaltres i demanem que ens en donin més, és curiós.

Pel que fa a l’any 2005, hi ha 9 resolucions relatives a
treball, de les 85 que s’aproven i 29 instant l’Estat espanyol. Hi
ha propostes com el Pla d’acció d’ocupació femenina,
l’estabilitat laboral, que es redueixi la precarietat laboral. Que
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hi hagi mesures efectives contra el fracàs escolar i
l’abandonament dels estudis. Que hi hagi una millora de la
situació laboral dels nostres joves. Aturar la sinistralitat laboral
i liderar la negociació d’un pacte per l’ocupació. Naturalment
totes elles varen ser aprovades pel Partit Socialista, totes.
L’últim, la negociació d’un pacte per l’ocupació és el més
reiterat de tots, surt a tots els debats de la comunitat, el més
incomplert, el menys explicat i el que dóna peu a una manera
més explícita, la de constatar la incompetència d’aquest
Govern, un Govern que requereix al Parlament que insti el
mateix Govern a liderar què? Què vol dir que el Govern
necessita que el Parlament l’insti a liderar un pacte per
l’ocupació? Vol dir que en matèria de treball i formació la
conselleria és inexistent i el Govern, no sabe, no contesta. Però
després de presentar aquesta iniciativa, insistesc, només diu: “el
Parlament insta la Conselleria de Treball a complir les
resolucions aprovades per aquest Parlament”. L’any 2006, en
el debat de la comunitat, altre cop tornem a aprovar 4
resolucions en matèria de treball, front 38 instant el Govern de
l’Estat de totes les que s’han aprovat. De les 4, 3 són
significatives. Pacte per recuperar la competitivitat de
l’economia, és curiós, a 4 anys de legislatura, 4 anys governant
el Partit Popular i el Partit Popular necessita presentar una
resolució que diu: “pacte per recuperar la competitivitat de
l’economia”, és curiós. Insta el Govern a liderar la negociació
d’un pacte per l’ocupació, 4 anys sense fer res i l’any 2006
necessiten aprovar mitjançant el Parlament una resolució que
digui: “instar el Govern a liderar la negociació d’un pacte per
l’ocupació”. I finalment la més curiosa de totes és que entre tots
els incompliments fica una proposta presentada aquesta vegada
pel Grup Socialista que insta el Govern a complir les
resolucions aprovades i també està aprovada.

Què poden sortir a dir-nos els senyors i senyores del Partit
Popular? Amb quins arguments ens regalaran avui? Nosaltres
hem sortit a fer la nostra feina, la nostra humil feina de diputats,
de denunciar ara i aquí en el Parlament, allà on toca, que aquest
és un Govern absent, és un Govern de cara dura, és un Govern
que proposa proposicions, les fa públiques i no les compleix,
que promet i no compleix i que treballa molt..., no sé on, però
en la matèria de la primera necessitat de les persones i de les
seves famílies, la feina, no ha fet res més que incomplir el que
diu i no fer.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Fixació de posició? Pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Donaré suport en
nom del meu grup a la proposició no de llei presentada pel
Grup Socialista perquè crec que l’argumentació feta aquí per la
Sra. Garcia és  òbvia per si mateixa. Evidentment a finals de
legislatura té una certa connotació de balanç d’allò que ha estat

la gestió del Partit Popular en matèria de polítiques laborals. És
curiós que es pugui fer, perquè de vegades es diu que promeses
electorals se n’han fet tantes i s’han complit o no s’han complit,
o declaracions, o propostes. Aquesta forma que ha tengut la
Sra. Garcia d’argumentar aquest balanç em pareix molt
encertat, ja no estam parlant de promeses electorals, ja no
estam parlant de declaracions de dirigents polítics, estam
parlant de resolucions aprovades en aquesta cambra, a més,
resolucions presentades pel Partit Popular. Per tant, no sé per
què s’havien de fer aquestes resolucions si no pensaven
complir-les, si no hi havia una voluntat explícita de tirar
endavant aquesta política, aquestes polítiques aprovades a
través d’aquestes resolucions.

No és motiu d’aquesta moció i per tant, no hi entraré, però
en aquesta llista de resolucions aprovades en aquest plenari
amb motius dels debats de la comunitat de cada any, hi podríem
afegir una llista de mocions o proposicions no de llei presentats
pels distints grups de l’oposició i que curiosament amb molts
de casos també han estat votades per unanimitat en aquesta
cambra, en la mateixa direcció d’aquestes resolucions. Supòs
que això el que demostra és que allò que es plantejava, tan a
aquestes resolucions, com a les mocions que jo faig referència,
com a les proposicions no de llei, el que s’estava demanant
eren elements clarament obvis, eren qüestions lògiques,
qüestions normals. Jo diria que eren l’abecé de la política
laboral que es practica a Europa, que es practica en general, en
partits de dretes i en partits d’esquerres. No ens estam referint
a esmenes, a mocions, a resolucions, a temes polítics que fan
especial referència a qüestions clarament bandera d’una opció
ideològica determinada. Si fos així, lògicament no les hagués
presentat el Partit Popular, és lògic. I si fos així seria normal
que hi hagués discrepàncies, en alguns casos com per exemple
en el debat que acabam de tenir, la portaveu del Partit Popular
surt aquí a dir “sí, hem fet això i a més amb tota l’honra”,
nosaltres li deim que pensam tot el contrari, per tant, estam en
contra. D’acord, una discussió normal dins un Parlament. El
que ja no és normal és que surtin a dir que això és el que creim
que s’ha de fer, que tothom hi estigui d’acord i que després no
es faci, això és el que ha passat en polítiques laborals durant
aquesta legislatura.

Si passéssim revisió a aquesta legislatura ens trobaríem en
què la gestió de la Conselleria de Treball i Formació és una
gestió plana, que senzillament ha canviat en relació al primer
any de legislatura, l’estil del nou conseller li ha donat més
dinamisme, més passió, sense cap dubte és una persona més
entrenada en la política i es nota en la seva actuació. L’anterior
evidentment era més propi d’una persona que es podria dedicar
a Caixer Major o altres coses que també fa i ha fet molt bé. Per
tant, ha estat un canvi d’estil, un canvi d’embranzida, però allò
que és l’execució pràctica, allò que és el balanç final, jo crec
que desgraciadament la Conselleria de Treball i Formació
d’aquesta legislatura ha tornat ocupar el paper que havia ocupat
sempre dins el Govern del Partit Popular, una conselleria
Maria, una conselleria de segon ordre, una conselleria
destinada fonamentalment a la distribució i repartiment dels
fons europeus, amb uns criteris més o manco encertats, jo no
entraré en aquest tema, és molt complex. Però tot allò que era
innovació, agafar un paper capdavanter i intentar introduir
elements de canvi importants dins aquesta comunitat autònoma,
ha passat a millor època, ha estat una conselleria allà on ha
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quedat palesa que la concertació és un verb que no s’ha
conjugat durant tota la legislatura, no hi ha pràcticament cap
acord important durant aquesta legislatura, exceptuant per
suposat el pacte de cara a un Pla director de l’economia social,
que per cert s’aprova fa un mes i mig, quan ja la legislatura
estava tancada, quan el darrer pressupost de la legislatura ja
estava fet. Fins i tot es varen haver de fer esmenes per
incorporar en el darrer pressupost alguns elements d’aquest
pacte, no seré jo el que diré que malament, mejor tarde que
nunca. Per tant, 4 anys de diàleg amb un sector determinat per
aconseguir un acord a darrera hora. No s’ha necessitat tant de
diàleg per arribar a acords amb altres sectors econòmics i
socials d’aquesta comunitat autònoma per fer determinades
polítiques. 

No és que el Govern del Partit Popular no hagi fet
concertació social, és que no l’ha feta en determinats sectors,
l’ha fet amb uns altres que li interessava des del primer
moment. Acabam aquesta legislatura sense la promesa de la
consellera de Salut i Consum de tenir una Llei contra l’alcohol,
que era el que volia el sector corresponent. I és el que jo vaig
anunciar en aquesta tribuna quan es va discutir la Llei de
drogaaddicció, que li amputaven el tema de l’alcohol i per què?
Perquè hi havia un sector que volia això. El mateix que s’ha
arribat a acords amb propietaris de finques rústiques, o s’ha
arribat a acords a determinats sectors. Amb aquests sectors sí
que s’ha fet una política de concertació. En interessos generals
de la comunitat autònoma, acabam la legislatura, lògicament
sense pacte per l’ocupació, sense conclusions a la Mesa del
Turisme, sense conclusions, en definitiva, en tot el que s’ha
iniciat, el que s’havia de fer, tot l’abecé de la política laboral a
nivell europeu, perquè aquest és frontispici, no és el programa
de l’esquerra, això és el programa normal que fan a qualsevol
país europeu, menys aquí quan governa la dreta que, com es
demostra darrerament, cada vegada està més escorada cap a
l’extrema dreta que no cap a la dreta normal.

Per tant, no s’ha avançat en el tema del diàleg social i no
s’ha fet res de tot l’aprovat; no s’ha avançat en el combat de la
precarietat laboral ni de l’estacionalitat, a l’inrevés, fins i tot
s’ha fet marxa enrera. I sense cap dubte no s’ha fet res amb el
tema de la sinistralitat laboral sinó més aviat tirar per la borda
un capital que hi havia que era prou important i prou
interessant, l’únic que s’ha fet ha estat colAlocar la nostra
comunitat autònoma una altra vegada amb les xifres de
creixement més important de sinistralitat laboral de totes les
comunitats autònomes, en definitiva, empegueir-nos davant la
resta de l’Estat espanyol, com es fa amb casos de corrupció i
amb altres casos per l’estil.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 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.
Vull començar la meva intervenció dient que em cenyiré a allò
que diu textualment la proposició no de llei, crec que per la

meva part és el més correcte. I seguiré la meva intervenció
assenyalant que el que avui tractam per a nosaltres no és un cas
aïllat ni molt manco un fet insòlit, nosaltres creim que és una
tònica general, és constant i reiterat l’incompliment per part del
Govern de les Illes Balears de les resolucions i de les
proposicions aprovades per aquest Parlament, a part que, per
altra part, s’adiu perfectament amb el que ha estat un continu
menyspreu del Govern a aquesta màxima institució de les Illes
Balears que és el Parlament, que és la seu de la sobirania. Un
menyspreu que s’ha fet patent amb la negativa a complir el
Reglament pel que respecte a proporcionar la informació a la
qual els diputats hi tenim dret o a crear períodes extraordinaris
sense justificació, etcètera.

Per tant, plou sobre banyat, però ja entrem en el cas concret
que avui ens ocupa, l’exigència, que és el que demana la
proposició no de llei, que la Conselleria de Treball acompleixi
una sèrie de resolucions aprovades després dels corresponents
debats de política general. Però s’ha de dir, per ser justs, que
efectivament aquesta proposició no de llei va ser presentada
l’octubre del 2006, i així almanco una de les resolucions ja ha
estat duta a la pràctica, ja hi ha fet esment el Sr. Rosselló; tard,
com ell ha dit, açò sí, però ja s’ha redactat un pla director de
l’economia social, que és una d’aquestes resolucions, al final de
la legislatura però s’ha redactat, s’ha negociat i s’ha aprovat.
Per tant, aquesta l’haurem d’obviar.

Dit açò, i seguint intentant ser justs, hem de dir que algunes
de les resolucions que es demana ara que el Govern de les Illes
Balears dugui a la pràctica, no es pot culpar el Govern de les
Illes Balears d’haver-les incomplert o almanco no només el
Govern de les Illes Balears, en aquests casos, i em referesc a
totes les que fan referència, per exemple, al REB, la major
responsabilitat recau, i ho hem de dir clar, en el Govern central.
I és que certament, com poden suposar tots vostès, i segur que
saben, a mi no em disgusta en absolut, no em disgusta gens
cantar les quaranta al Govern de les Illes Balears, al contrari,
em satisfà bastant, però al cèsar allò que és del cèsar i en molts
casos el cèsar és a Madrid i s’anomeni Zapatero o s’anomeni
Aznar el cèsar no ha tractat bé les Illes Balears, gens bé.

Però bé, entrem a les resolucions concretes que s’assenyalen
a la proposició. Efectivament, el 2003 se n’aprovava una que
manava al Govern que posés en marxa polítiques actives
encaminades a fer efectiva la igualtat d’oportunitats entre
homes i dones. Amb l’afany de ser rigorós, he repassat les
actuacions de la Conselleria de Treball des del 2003 fins avui
en dia i, sincerament, no he vist en lloc que açò s’hagi dut a la
pràctica. Podem parlar, llavors, d’un clar incompliment, perquè
si bé és cert que el Pla d’ocupació 2005-2007 inclou una
directriu, la sisena, específica per a la igualtat d’homes i dones,
i també un apartat al respecte dins la segona línia estratègica,
titulada Igualtat, integració i cohesió social, podem observar
que les mesures concretes que allà es fixen ni una s’ha dut
d’una manera real i efectiva a la pràctica. S’han quedat, i açò
és una característica també d’aquest govern, en declaracions de
bones intencions, en un enunciat de principis, en un compromís
que quan se signa ja es pensa incomplir.

Però bé, passem ara a analitzar altres resolucions, les
corresponents a l’any 2004. I fixem-nos en una que així mateix
parla de la igualtat d’homes i dones, però ja no d’una forma
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genèrica sinó molt més concreta: s’insta el Govern a aplicar un
pla per evitar a les Illes Balears la discriminació salarial. D’açò
què se n’ha fet? Jo no he trobat res, res de res altra vegada, res
de res. Llavors, en aquest sentit, tornam a trobar-nos que tot es
queda en declaracions de bones intencions. Vet aquí, llavors un
altre exemple, s’ha actuat de qualque manera en avançar en
l’equiparació de sous d’homes i dones? Per tant, una altra
vegada un no rotund.

Parlem ara de diàleg social, de la Mesa de Diàleg Social, de
la resolució del 2004 que insta el Govern a seguir en el camí
del diàleg i la concertació, per fer -i ho dic textualment- els
ajustaments necessaris que consolidin el futur econòmic i social
de les Illes Balears. Si es demana si s’ha mantingut aquesta
legislatura la Mesa de Diàleg Social, sí, s’ha mantingut; si es
demana si s’ha reunit, la resposta segueix sent sí, s’ha reunit; si
se’ns demana si s’ha avançat en la concertació social, la
resposta, llavors, ja és no, rotundament no. I és que la
Conselleria de Treball confon, ha confós durant tota la
legislatura, intencionadament o no, però ho ha confós, que
asseure’s amb els agents socials és el mateix que concertació
social -açò el Sr. Rosselló ho sol retreure moltes vegades- i,
efectivament, no és el mateix. El diàleg, evidentment, és
necessari per a la concertació, però el diàleg tot sol no és
concertació. I és que s’empra la Mesa de Diàleg Social com a
una espècie de fòrum per informar i intentar, anestesiar, si és
possible els agents socials; se’ls convoca, se’ls asseu, se’ls fan
fotos, que ja s’encarrega que es publiquin, se’ls informa de
qualque mesura del Govern i adéu i fins a la pròxima. I açò no
és concertació, açò no és intentar arribar a pactes globals per
donar estabilitat a la nostra economia i al nostre teixit social.

I l’exemple més clar d’açò que dic és el del Pacte per
l’ocupació, pacte que també reclama una altra resolució
aprovada pel Parlament de les Illes Balears, diverses
resolucions, i incomplerta per aquest govern. Jo diria que la
història de les relacions entre la Conselleria de Treball i el
Pacte per l’ocupació és gairebé avui per avui un culebrot, ja
més o manco o ha dit així la Sra. García i Querol i té raó; i és
que basta observar els pressuposts anual per adonar-se’n de
com han anat les coses, ha passat de ser un objectiu
irrenunciable i fonamental, amb data posada, concretament
deia: el 2005 serà l’any de la signatura del Pacte per
l’ocupació, ho arribaven a dir així de taxatius, ha passat a
difuminar-se l’any següent per a finalment desaparèixer en els
pressuposts d’enguany. Mentrestant tant se’ns ha volgut vendre
que el Pla d’ocupació substituïa i justificava la no signatura
d’aquest pacte. Idò no, perquè una cosa és un pacte, com el que
sí va signar l’anterior govern, que té un abast estratègic i
transversal i és signat per totes les parts, patronals, sindicats i
administració, i una altra és un pla, redactat per la conselleria,
que es dóna a conèixer als agents socials. Dues coses molt
diferents, però sigui com sigui el que ningú no pot negar és que
la resolució concreta, aprovada per aquest Parlament, tot
reclamant un pacte i no un pla per l’ocupació, ha estat també
incomplerta pel Govern de les Illes Balears.

Però tot seguint amb les resolucions que s’aprovaren el
2004, n’hi ha cinc que ja he esmentat abans, que fan referència
al Govern de l’Estat, el Parlament de les Illes Balears va instar
en el seu moment el Govern de l’Estat a prendre una sèrie de
mesures referides a millorar la situació dels treballadors fixos-

discontinus, a posar un pla integral d’ocupació similar al de
Canàries, a fer les passes per equiparar les pensions que a les
Illes Balears són força més baixes, etcètera. Naturalment que jo
sé que com hi havia hagut un canvi de govern després s’instava
el Govern central, que, en època del govern Aznar, açò no
s’hagués fet, però així i tot crec que el Govern central també
hauria de ser més sensible amb aquestes illes.

Però també crec, i sincerament ho crec, que veig molt
difícil, per no dir impossible, que la Conselleria de Treball del
Govern de les Illes Balears acompleixi, en un termini de tres
mesos, com demana la proposició no de llei, unes resolucions
que insten el Govern de l’Estat i que, certament, sigui del color
que sigui el Govern de l’Estat, sí que les hauria d’acomplir. Si
més no, però també no hi és de més recordar que quan el
govern del Sr. Aznar negava el pa i la sal al govern progressista
de les Illes Balears, el Partit Popular llavors, en lloc de fer
costat al govern de la seva terra, al govern d’aquell moment de
les Illes Balears, justificava el Sr. Aznar dient que els
progressistes no sabien negociar; potser ara ells també s’ho
haurien d’aplicar que les coses són així.

Facem una pinzellada molt breu a les resolucions aprovades
el 2005, i serà breu, perquè l’incompliment dels anys anteriors
fa que es reiterin temàtiques que ja he esmentat. I és que, llevat
de la referida al Pla director de l’economia social, tota la resta
de resolucions són com a una espècie de terra inexplorada, terra
incògnita, no s’ha complert, no s’ha fet res. Pacte per
l’ocupació, que torna a sortir, no; Pla d’acció per a l’ocupació
femenina, no; accions formatives en matèria de riscs laborals,
les mínimes; mesures contra l’abandonament escolar, ni una, i
d’açò ja en parlarem més tard a una proposició no de llei que
hi ha damunt el tema del Grup Socialista; mesures per propiciar
l’estabilitat laboral, cap, per reduir la precarietat laboral manco
encara. I així fins al final.

En definitiva, i ja acab, senyores diputades, senyors
diputats, aquest repàs als incompliments d’allò que va decidir
aquest Parlament per part de la Conselleria de Treball i
Formació, ens dóna, com a conclusió, la ineficàcia d’aquest
govern; la manca de polítiques reals que tendeixen a solucionar
els problemes reals dels ciutadans; les mancances clares en una
acció de govern, que només s’ha basat en la propaganda i en les
grans obres, moltes d’aquestes innecessàries. Jo crec que quan
llevam el decorat, aquest gran decorat que s’han muntat el que
ens trobam és un escenari ben buit.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grup Parlamentari Popular, té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Santiago Tadeo Florit.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, trob que aquesta intervenció hauria de ser seva,
perquè, sincerament, no crec que açò sigui el format d’una
proposició no de llei sinó més aviat d’una interpelAlació, el que
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passa és que tal vegada no s’atreveixen a rebatre la política que
vostè fa, no s’atreveixen a debatre-la amb vostè.

(Remor de veus i aldarull a la sala)

I per si de cas també la fan un poc extensiva a tot el Govern,
però més val anar a tirar pilotes fora amb un diputat que no
atacar directament el conseller.

Dit açò, aquí sembla que es fa balanç de la gestió de quatre
anys de govern del Partit Popular. El Partit Popular es va
presentar a les eleccions del 2003 amb un programa electoral
i creim que avui per avui es pot dir que aquest programa
electoral està bàsicament executat, en un grau molt important,
i açò dóna peu a poder valorar dos sistemes de gestió distints
que hi ha hagut aquestes dues darreres legislatures: els quatre
anys anteriors amb un govern de despropòsits, del pacte de
progrés, i quatre anys d’un govern del Partit Popular on el
primer que es va fer va ser recuperar els més de 800.000
turistes que es van perdre, per culpa de l’ecotaxa a l’època del
pacte; es va recuperar un creixement econòmic que havia
arribat pràcticament al zero per cent i ja ronda, podríem dir,
que es troba a un 2,7%, basat en el sector serveis i no basat en
el sector de la construcció, com a l’època del pacte; s’ha
recuperat el diàleg social amb els distints agents. Ha estat una
legislatura d’infraestructures, educatives, sanitàries, esportives,
etcètera. Podem recordar els quatre hospitals nous que es faran
i així moltes més coses, si hem de parlar d’aquest balanç, doncs
el títol de la proposició no de llei hauria d’haver estat un altre,
o el format d’aquest cambra, o millor dit, aquesta cambra té un
altre format en el seu reglament per parlar concretament dels
quatre anys de govern del Partit Popular.

Quant, pròpiament, a les propostes a les quals es fan
referència, les he intentat agrupar un poc i intentaré demostrar,
o millor dit, demostraré que tot el que s’ha dit aquí pels
diversos grups parlamentaris o pels portaveus dels grups
parlamentaris és gairebé fals, perquè el compliment d’execució
de les propostes de resolució hagudes en els tres debats
d’autonomia als quals es fa referència, doncs és del cent per
cent. Una altra cosa és que les polítiques del Partit Popular no
els agradin, però això ho jutjaran el pròxim dia 27 de maig els
ciutadans de les Illes Balears, i tindran dos models de gestió: el
del pacte de progrés i quatre anys del Partit Popular.

Referent a les propostes nombre, a la 46 de l’any 2003, a la
68 del 2004 i a l’11 del 2005, que fan referència, les tres, a
polítiques encaminades a fomentar i fer efectiva la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones; evitar discriminacions
salarials entre homes i dones, en aquest sentit dir que l’acció
del Govern ha fet accions tendents a això, recordem, entre
d’altres coses, la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la
dona. Recordar també la iniciativa comunitària EQUAL, que
tenim més de 15 milions d’euros per lluitar contra les
discriminacions i la desigualtat en tota classe de relacions amb
el mercat de treball i concretament també amb les dones. Hi ha
subvencions a la conciliació amb la vida laboral i familiar, amb
un pressupost total per al 2006 d’1 milió d’euros, quan a l’any
2002 el pacte de progrés només hi tenia 250.000 euros.
L’increment que hi ha hagut o el pes que té la població ocupada
femenina sobre el total de la població, a l’any 2000 era d’un

39,5 i a l’any 2006 és d’un 42,9, açò a les Balears, quan a la
resta d’Espanya o la mitjana d’Espanya és d’un 41,1%.

Referent a la proposta 38 de l’any 2004, que fa referència
a la comissió prevista a l’article 52 del Règim Especial de les
Illes Balears sobre el tema dels fixos-discontinus, és increïble
que no sàpiguen que existeix una versió revisada, de febrer del
2006, d’un conveni de colAlaboració entre el Servicio Público
de Empleo Estatal y la Universidad de Alcalá para la
elaboración de un estudio sobre el trabajo del fijo-discontínuo
en la comunidad autónoma de las Islas Baleares. Està fet per
aquesta universitat i d’acord amb l’INEM, i açò surt,
precisament, de la comissió aquesta que estava prevista; per
tant, també està fet.

Instar a tenir més fons o quasi més fons degut a tenir la
referència amb el salari mínim interprofessional, doncs també
a l’any 2003 hi havia 1.400.000 euros, a l’any 2004 1.552.000,
2005, 1.634.000 i 2006 1.670.000 euros.

La que fa referència també, de l’any 2004, la número 41, la
qual fa referència a un Pla integral d’ocupació. Mirin, el
Govern, potser que no els agradi, però va elaborar el Pla
d’ocupació 2005-2007, firmat per tots els agents econòmics o
socials o pràcticament tots, i açò és diàleg social i concertació
social.

La que fa referència, de l’any 2004, 5267, i la 79 de l’any
2005, que fan referència a mantenir les meses de diàleg social
que fan possible l’adopció de mesures, etcètera. Aquí dir,
senzillament, només detallaré les reunions de la Mesa de Diàleg
Social que hi ha hagut, a l’any 2001 n’hi va haver tres,
governava el pacte de progrés; a l’any 2002, n’hi va haver sis;
a l’any 2003 n’hi va haver tres amb la legislatura encara del
pacte i una del govern del Partit Popular; l’any 2004 n’hi va
haver vuit, igual que a l’any 2005, vuit més. I a l’any 2006 n’hi
va haver tres més tretze per l’acord que hi va haver de la Mesa
de Turisme, tretze més, en total setze. En aquest sentit podem
dir que una de les coses que sí ha fet el govern del Partit
Popular ha estat fomentar el diàleg i la concertació social amb
els distints agents.

El tema de, perdó, la proposta número 94 de l’any 2004 que
fa referència a les pensions mitjanes que a les Illes Balears són
inferiors a la mitjana del Govern de l’Estat, efectivament això
és així, no és una competència de la comunitat autònoma, però
sí es va fer, es lamenta, doncs es lamenta. No hi havia cap tipus
d’acompliment al respecte i sí les gestions oportunes per
intentar que açò no sigui així.

La proposta número 10 de l’any 2005 que fa referència a
accions formatives en matèria de prevenció de riscs laborals,
dirigides a joves amb edat escolar, funcionaris i tal, aquí
senzillament, a títol d’exemple: Cursos sobre formación
laboral, la Conselleria de Treball i Formació, conjuntament
amb la Conselleria d’Educació i Cultura, els dies 24, 25 i 26 de
maig, a les seus dels colAlegis de Maó, Palma i Eivissa,
respectivament, va realitzar un cicle de conferències de riscs
laborals i la seva prevenció en el sector docent. En podria
parlar d’altres més, com el programa també “No badis”, com el
programa “La colla roman”, etcètera. És a dir que en aquest
sentit també, i a més estava pressupostat i era una de les línies
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que duia la Conselleria de Treball i Formació, doncs també
s’han fet coses, s’han dut coses a terme.

La proposta número 49 de l’any 2005, de mesures efectives
contra el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis, no és
pròpiament una competència de la Conselleria de Treball i
Formació, però com que sí podem dir que és un govern que
realitza bastants accions transversals, doncs sí que traspassa
fons de la conselleria a la Conselleria d’Educació i Cultura per
tal de dur a terme determinades activitats.

La proposta número 55 de l’any 2005, programes que
propicien l’estabilitat laboral. Doncs aquí hi ha hagut
programes que fomenten la contractació dels aturats, programes
que fomenten la contractació de persones discapacitades, que
fomentin la creació d’empreses i també el suport a les empreses
per mitjà de contractes de temps parcial indefinit, etcètera. Hi
ha el programa “Aval d’ocupació per a joves de 16 a 30 anys”,
amb un pressupost per a l’any 2006 de 450.000 euros i per a
l’any 2007 de 600.000 euros.

El que s’ha destinat a organismes autònoms, amb un total
d’1.600.000 euros; a corporacions locals 5.840.000 euros; a
escoles taller, cases d’oficis, tallers d’ocupació, 7.312.000
euros. Mai no s’havien destinat tants recursos en la Conselleria
de Treball i Formació.

Podríem seguir parlant sobre aquest tema, però bé, tampoc
no em puc estendre. La proposta número 56 de l’any 2005, que
tracta de fomentar actuacions i programes que redueixin la
precarietat laboral; doncs així s’ha anat fent, i el principal aquí
és la formació, 30 milions d’euros hi ha en aquest sentit.

La 76 de l’any 2006, mesures necessàries per aturar
l’increment de la sinistralitat laboral. Pla d’actuacions de
prevenció 2004-2005 i Pla de prevenció 2006-2007,
consensuat, per cert, amb tots els agents econòmics i socials.
Açò, a més a més, ha dut a terme que per cada mil treballadors
la sinistralitat davalli de l’any 99, d’un 99,27 davalli a l’any
2006 a un 78,77. I açò és l’èxit precisament de la Conselleria
de Treball i Formació, conjuntament amb tota la societat civil
que és conscient que crea una tendència a reduir la sinistralitat
laboral.

La proposta número 66, que fa referència a millorar la
situació dels joves, especialment referida a l’habitatge i a
l’accés al mercat laboral, aquí ja només faré menció al tema de
l’habitatge. El tema de l’habitatge és curiós que vostès s’hagin
oposat constantment a la Hipoteca Jove, és curiós que el Partit
Socialista, a nivell de Madrid, aprovi una nova llei d’IRPF, en
la qual redueix les reduccions fins a un 40%, les deduccions,
perdó, les deduccions per adquisició i rehabilitació d’habitatge
habitual. I programes específics per a gent jove per a
l’ocupació? Doncs sí, existeixen, són aquí, en definitiva, bé, ja
no parlem de l’incompliment que diu que hi ha del Pla director
d’economia social, el qual està signat, l’acord d’aquest pla i
que l’aprova de conformitat, tal, dia 5 de desembre del 2006.

En definitiva, ni una de les propostes que diu que s’havien
incomplert, ni una està incomplerta, totes estan complertes. I si
el que volien fer era balanç de l’acció de govern, no tan sols de
la Conselleria de Treball i Formació, sinó de tot el Govern

quant a l’execució i dur a terme les propostes que es resolen, es
pot fer molt més ampli i veuríem com pràcticament totes estan
complertes per aquest govern.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Tadeo, quin dia ha dit que estava
aprovat el Pla director, que és l’únic compliment amb data que
ha donat, dia 5 de desembre del 2006, no? Idò la nostra
proposta és d’11 d’octubre del 2006, és a dir que l’han
complerta després de presentar la nostra proposta. Ara, si jo fos
vostè diria: com que nosaltres hem presentat una proposició no
de llei vostès s’han afanyat a aprovar-la! Però no ho faré,
perquè és una ximpleria, com moltes de les coses que es diuen
aquí.

Jo també pens que el conseller havia d’obrir un torn
incidental i si tenia el valor sortir aquí a defensar les seves
propostes i les seves actuacions de govern, no és una qüestió
d’horari, vostès són més feiners que ningú; que se’n recorda
que vam venir aquí el mes de juliol perquè vostès van proposar
uns torns de plenaris absolutament fora de la reglamentació del
Parlament, només per aprovar coses que al final s’han aprovat
així com s’han aprovat i altres que no s’han aprovat i no
passarà res? Idò, Sr. Conseller, nosaltres esperàvem que vostè
no deixés sense contestar el que diguem, que aquesta
conselleria no ha complert res del que havia promès.

Sr. Tadeo, vostè torna insistir en la línia argumental típica
del Partit Popular a comparar totes les accions de govern seves
amb les del pacte de progrés, bé insisteix, vostè hi ha fet una
referència però no ha comparat res, un altre cop el pacte de
progrés, jo no sé quants anys, ja que els ha donat tota la
legislatura, no sé quants anys més els durarà quatre anys de
govern del pacte de progrés, perquè això dóna per justificar-ho
absolutament tot. Si l’economia va bé és gràcies al Govern
d’Aznar, si l’economia va malament és culpa del pacte de
progrés, o sigui que aquí tenim, en temps de Felipe González
era culpa de Felipe, en temps de Cañellas era culpa de Felipe,
en temps d’Antich era culpa d’Aznar, ...

(Remor de veus)

..., aquí, no, no m’he embullat gens, posats a fer medalles
sempre es posen medalles els mateixos i es dóna la culpa als
altres. Per això vostè torna recuperar la teoria que des que
vostès van venir tornen a venir els turistes i es produeix la
recuperació de l’economia. Si és així, i està tan bé l’economia,
per què després vostès a l’any 2006, a la qual cosa no fa
referència aquesta proposició no de llei, tornen aprovar una
resolució que diu que insta el Govern, altre cop, a fer un pacte
que s’haurà de fonamentar en la necessitat d’establir
mecanismes per recuperar la competitivitat de la nostra
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economia, que vostès mateixos deuen reconèixer que després
de quatre anys de govern del PP deu estar bastant malmesa.

Vostè m’ha tret com a compliments el programa europeu
EQUAL, que jo sàpiga no és responsabilitat del Partit Popular;
se’l van trobar aprovat, no és responsabilitat del pacte de
progrés, l’EQUAL és un programa europeu i, com li ha dit el
Sr. Rosselló, en matèria de treball i formació vostès tenen el
guió escrit, i ni així han fet res, ha tret les subvencions de la
conciliació de la vida laboral i familiar i ha tret un tema bastant
important, que és el pes de l’ocupació femenina en aquesta
comunitat autònoma i que jo he reiterat cada vegada que ha
sortit en aquesta cambra, que és veritat, fixi’s què dic!, és
veritat el que vostè diu: som la comunitat autònoma on les
dones treballen més, on les dones treballen més hores, on la
taxa d’ocupació femenina és la més alta d’Espanya, és així. I
tenim les escoletes de nou a una, de nou a una, i així, amb
escoletes de nou a una i amb la taxa d’ocupació femenina més
alta d’Espanya, sentim cada dia per la ràdio que el Govern de
la comunitat autònoma ha millorat la conciliació de la vida
laboral i familiar, que deu ser dels rendistes perquè de les dones
treballadores en absolut, en absolut, de cap de les maneres.

(Remor de veus i petit aldarull)

Dóna com a cosa feta un estudi dels fixos-discontinus, això
és un gran èxit i dóna com a medalla a posar-se el Govern
balear que l’Estat ha incrementat any rera any els fons dedicats
a les polítiques actives; jo no ho he dit, és al Diari de Sessions,
ho acaba de dir el Sr. Tadeo i s’ho apunta com a un mèrit seu.
Segueix insistint que el pla d’ocupació significa un compliment
quan a les darreres resolucions tornen a referir-se que han
d’aprovar un pacte per a la millora de la competitivitat, per a la
millora de l’ocupació i no un pla, o sigui que vostès mateixos
ho tenen clar, si ho diuen és un altre cop per confondre.

S’ha fet esment que és un èxit que es reuneixi la Mesa de
diàleg social, és el súmmum, o sigui, això és un compliment, el
fet que el Govern reuneixi la Mesa de diàleg social i una gran
cosa és una acció formativa que, segons ha llegit el Sr. Tadeo,
és un cicle de conferències que es va fer respecte de la
sinistralitat laboral a una comunitat autònoma durant aquests
quatre anys, no ha aturat de créixer, la sinistralitat i, Sr.
Conseller, ha baixat la inspecció i per tant, aquí, un cicle de
conferències no resol la situació dels treballadors a peu d’obra.

Què vol dir que són un èxit de l’equip de Govern, les
escoles tallers i les cases d’oficis? Si esto es más viejo que el ir
a pie, Sr. Tadeo. Si les escoles taller i les cases d’oficis les va
inventar un govern socialista tiempos ha!, fa vint any!, que no?
Sr. ..., Sr. ..., Sr. Huguet, que no?, això demostra el molt que
sap aquest govern dels temes de les polítiques actives
d’ocupació, per favor! 

El guió, Sr. Conseller, ja estava escrit, les polítiques
europees són les que dicten quines polítiques s’han de fer i què
significa concertar amb els sindicats i amb les patronals, i vostè
no ho fet. No calia ni innovar, ni inventar res, està tot escrit, no
s’havia d’anar a pescar més enllà de les pesqueres que ja tenen
conegudes, no calia aprovar resolucions si no s’havien de
complir. Fins i tot, bastava fer resolucions més genèriques i
menys compromeses. 

Com podem creure ningú dels que es presenten a les
pròximes eleccions si no compleixen el que aprova aquest
parlament?

(Aldarull i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Garcia. 

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

25 vots a favor; 29, en contra; 1 abstenció.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 8993/06,
presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a propostes per a la millora de la protecció
de la Serra de Tramuntana.

Tot seguit debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
8993/06, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a propostes per a la millora de la protecció
de la Serra de Tramuntana. Per defensar la proposició no de llei
té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
presentam avui aquesta proposició no de llei que clarament -tal
com diu el seu títol- tracta de propostes per millorar la
protecció de la Serra de Tramuntana, tenint en compte que
inicialment encara el Govern no ha aprovat la declaració de
paratge natural de la Serra de Tramuntana i, per tant, creim que
arribam en un bon moment perquè és un moment molt oportú
per donar una passa endavant en la protecció de la Serra, per
fer una protecció de veritat i no només damunt el paper. I en
aquest sentit a més creim que aquesta proposició no de llei
ofereix una oportunitat al Grup Parlamentari del Partit Popular
i al Govern perquè rentin la seva imatge vinculada a la
corrupció urbanística i a la nefasta política en la protecció del
territori i del medi ambient. Permet avançar en la protecció dels
espais naturals de les Illes Balears -entenem- aquesta
proposició no de llei i, precisament, eradicar “hidalgos” o
temes semblants envers el nostre territori. A més, també
entenem que aquesta proposició no de llei permet que es faci de
manera més consensuada entre tots els grups parlamentaris ja
que, suposadament, tots compartim el mateix objectiu, que és
la protecció de la Serra de Tramuntana.

Ara que el Govern del Partit Popular ho vol impulsar i s’hi
apunta -cosa que hem de dir que a l’anterior legislatura s’hi
oposava radicalment- entenem que cal fer-la de forma més
consensuada, la protecció de la Serra, perquè realment s’ho
mereix. Fer un debat a nivell parlamentari, més enllà de
l’exclusivitat de coses en determinats propietaris, ens sembla
molt més democràtic i molt més positiu malgrat hi hagi,
evidentment, discrepàncies de parer en funció de la ideologia
i del plantejament polític. Per això, nosaltres duim avui aquesta
proposició no de llei amb un esperit i una lletra positius de
propostes i de mesures per millorar i fer efectiva, com dic, la
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protecció de l’indret més emblemàtic no només de l’illa de
Mallorca, sinó també de totes les Illes Balears.

No esbrinaré ni detallaré totes les riqueses ambientals,
paisatgístiques, enològiques i culturals de la Serra, ja que
entenem que en moltes i reiterades ocasions ja s’han dit, però
el que sí és cert és que fa més de 30 anys, més de 30 anys que
des de distints governs, governs postfranquis ..., és a dir,
anteriorment, fins i tot en temps de Franco, ja veien que la
Serra de Tramuntana s’havia de protegir. Cal recordar que ja en
el 1972 es va declarar com a Paisaje pintoresco pel Govern
espanyol i que a partir d’allà hi ha hagut tot un seguit de
normatives que han fet que la Serra de Tramuntana,
evidentment, hagués de ser una zona a protegir.

La LEN, la Llei de 1991 d’espais naturals, ja clarament ho
proposava, hi havia una proposta molt clara i molt palesa en el
seu articulat. El cert és que totes aquestes normatives tenien un
objectiu clar que era incloure tot l’àmbit de la Serra de
Tramuntana des d’Andratx fins a la punta de Formentor com a
àmbit de protecció de la Serra, però el PORN que ens ha
presentat el Govern i que ha estat a exposició pública, poc
temps per cert, té greus mancances i és molt més menys
ambiciós que fa 30 anys, ja que exclou inexplicablement
àmplies zones a protegir. Esperam que sigui un error, nosaltres
a la nostra primera proposta d’aquesta proposició no de llei
pretenem precisament, o intentam, retornar l’objectiu de
protegir tot l’àmbit de la Serra de Tramuntana, tal com
estableix tota la normativa abans esmentada. 

És un PORN que exclou de la zonificació i protecció zones
molt valuoses i que s’ha fet sense criteris tècnics i ambientals
coherents, ja que els mateixos valors que té, els que
s’incorporen en el PORN, són els mateixos que els que
s’exclouen sense cap criteri de cap casta ni una. S’exclouen
zones d’ANEI i d’ARIP d’Andratx, de Calvià i de Palma, a més
s’exclouen alzinars protegits de la zona de Crestatx a Sa Pobla,
zones ARIP d’Alcúdia, de Pollença sense cap criteri ambiental
i de manera inexplicable. Nosaltres entenem que això ha estat,
i esperam que sigui, evidentment, un error, perquè si no, és
absolutament inqualificable aquesta exclusió. 

El que ens sembla més escandalós és el tema de Calvià i
Andratx, ja que realment és un escàndol, no ens serveix
l’argument del Govern que per defensar aquesta retallada tan
impressionant ha zonificat l’espai en base a la xarxa Natura
2000 o sigui espais LIC i ZEPA, ja que això no figura en cap
moment com a criteri a la memòria del PORN i tampoc no és
la realitat que zonifica o que inclou aquest àmbit de protecció.

Per què s’ha exclòs, llavors, Andratx, Calvià i Crestatx? No
ho sabem i com que no ho sabem, perquè ha estat una decisió,
com dic, absolutament basada en criteris polítics i en criteris
urbanístics i, per tant, un PORN que pareix que està fet per a no
molestar els negocis urbanístics dels seus -tal com hem vist a
Andratx- i girar l’esquena a les malifetes del Sr. Hidalgo, entre
altres, per tant, entenem que si això és el que realment diu el
Partit Popular que no vol fer, el que s’ha de fer és donar suport
al primer punt en què precisament intentam evitar lligar de
qualsevol manera la corrupció urbanística amb la protecció del
territori. En aquest sentit, per tant, que hi hagi valentia clara de
fer que l’àmbit del PORN de la Serra de Tramuntana inclogui

totes les zones ANEI i ARIP de Calvià, d’Andratx i de tota la
resta de la Serra de Tramuntana com l’àmbit geogràfic que
sempre ha estat i que, com dic, la mateixa LEN i moltes altres
normatives inclouen com a àmbit total. Si no, entendrem que el
que vol fer el Partit Popular és continuar amb la sospita que
protegeix en funció d’interessos més de negocis i més de
corrupció urbanística que d’interessos ambientals i per tant, de
protecció. En aquest sentit, nosaltres esperam que hi hagi un
suport al primer punt perquè si no és evident que quedaran sota
sospita.

El segon punt de la proposició no de llei que nosaltres
presentam pretén la incorporació dins l’àmbit de protecció de
la Serra d’una franja d’un quilòmetre d’amplada al llarg del
litoral. Aquest PORN renuncia, el PORN que en el seu moment
es va presentar a exposició pública, renuncia protegir de
manera suficient les zones de més alt nivell de protecció, ja que
no té sentit aplicar restriccions a zona de terra i no a zona
marina. Si hi nidifiquen, per exemple, l’àguila peixatera o el
voltor als penya-segats, el que no té molt de sentit és que només
es reguli -i a més en qüestions molt estrictes- el que és la part
de terra i no hi hagi cap regulació de la zona de litoral. Per
això, nosaltres creim que hem de ser més ambiciosos, hem
d’anar una passa endavant per realment ampliar aquesta zona
al litoral i a l’àmbit marí. Per altra banda, també curiosament,
s’exclou el LIC de la badia de Pollença, la badia de Pollença va
ser declarada LIC, però curiosament en aquest PORN
desapareix. No entenem, si precisament la Conselleria de Medi
Ambient l’únic argument que ha dit, fins ara almanco, sobre per
què havia fet aquest àmbit de PORN era perquè se cenyia
estrictament al que eren les zones LIC i ZEPA, quan això no és
cert i aquí clarament es veu quan la badia de Pollença és
inexistent. 

El tercer punt de la nostra proposició no de llei planteja
declarar la Serra de Tramuntana com a parc natural en lloc de
figura de paratge natural. És clar que el Partit Popular no vol ni
sentir parlar de la paraula parc i per això, ha creat, va crear a
través de la LECO, la figura de paratge natural per mitigar els
efectes perversos de la seva campanya destructiva
antidemocràtica i carregada de mentides que es va dedicar a fer
a l’anterior legislatura en contra dels parcs naturals i de la Llei
bàsica estatal 4/1989.

Però no només presentam aquest punt pel tema que es
refereix a aquestes alAlusions que ja he fet a la campanya que va
fer el Partit Popular, ni molt manco, l’argument principal per
plantejar aquest punt és que la LECO crea la figura de paratge
natural amb l’objectiu d’ampliar el concepte de protecció més
enllà dels aspectes ambientals. Per tant, si és així, hauria de ser
ja no només l’àmbit del PORN que agafàs tot el que nosaltres
plantejam al primer punt, sinó que hauria d’agafar molt més,
perquè hauria d’analitzar molt més enllà dels aspectes purament
ambientals, però no ho fa. Però el més greu és que a la mateixa
LECO i a la disposició addicional primera va excloure aquest
paratge natural de les àrees d’alt nivell de protecció a través
d’una modificació de l’article 19 de les DOT. Això què
significa? Que els paratges naturals estan considerats com a sòl
rústic comú a efectes urbanístics i són edificables.

Per tant, entenem que això suposa una porta oberta a la
desprotecció i no protegeix de manera suficient un espai tan
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valuós com la Serra, prevalen interessos urbanístics per damunt
dels interessos de protecció. Suposam que per això deuen estar
d’acord els propietaris i el Partit Popular, ja ho va dir el Sr.
Fortuny, qui havia estat el capdavanter de la campanya
antiparc, que ara que el feia el Sr. Font “com que ens prometia
coses interessants li havien de dir que sí”, per la qual cosa ens
agradaria saber què és el que ha promès, perquè teòricament la
normativa és més o manco la mateixa, únicament i
exclusivament que els paratges naturals no són alt nivell de
protecció sinó que són sòl rústic comú, i els parcs naturals
continuen, igual que les reserves, etc., essent zones d’alt nivell
de protecció. Per això, consideram que el més lògic, essent com
és una zona tan important, la Serra de Tramuntana, és que es
declari parc natural. 

El quart punt de la nostra proposició no de llei també és
molt clar. Nosaltres no volem una declaració de la Serra de
Tramuntana de paper, que queda molt bé per fer-se una foto,
nosaltres volem una efectivitat en la seva gestió i, per tant, en
el que suposaria dur endavant una protecció no només de
paper, sinó també efectiva i real. Què passa? Aquest PORN que
ha presentat el Govern del Partit Popular és un PORN que crea
realment una -diríem- inseguretat jurídica, que agrada tant
sentir als parlamentaris del Partit Popular, per una raó,
decisions bàsiques referides a règim de protecció a activitats i
usos, a decisions importantíssimes les traspassa a un document
molt secundari que és el PRUG, el Pla rector d’ús i gestió,
llavors resulta que tot el que suposa regular d’una manera
efectiva la protecció de la Serra de Tramuntana queda per
veure quan. És a dir, sense dir quan estarà el PRUG i tenint en
compte com és la política d’espais naturals d’aquest govern,
que és intentar fer..., bé, primer desprotegir, després ha
d’intentar fer que sembli que protegeix i després no gestionar
els espais naturals, perquè en aquest moment no hi ha cap
PRUG fet, el de l’Albufera fa tres any, més de tres anys, que va
caducar i encara no s’ha fet de nou, la resta d’espais naturals no
tenen encara el PRUG elaborat, quants d’anys haurem
d’esperar per què el document Pla rector d’ús i gestió, que
definirà d’una manera molts substancial i molt important com
es gestionarà la Serra de Tramuntana, quedi fet?, i mentrestant,
qui decidirà? El conseller de torn. Decidirà en funció de quin
criteris? De si és un amic, si convé, en funció de què? En
funció una altra vegada dels interessos dels seus? Com està
reflectit fins i tot al Diari de Sessions, que ja ho va dir el Sr.
Font a la seva primera compareixença, que ell defensava els
seus, no sabem qui són, suposadament en aquests quatre anys
ens ho ha demostrat. 

Per tant, creim que això és absolutament intolerable, que
clarament es defineix per la normativa actual què ha de fer un
PORN i què ha de fer un PRUG, i en aquest PORN que ens ha
presentat el Govern de les Illes Balears a exposició pública,
evidentment, no fa res del que hauria de fer un PORN, un pla
d’ordenació de recursos naturals...

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

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, ja passa de 3 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, ja vaig acabant, Sr. President. Per tant, nosaltres
consideram que aquest quart punt pretén donar el nivell que
pertoca al PORN per assegurar una claredat respecte a la gestió
que es durà a terme a aquest espai. 

Per tant, i per acabar, entenem que si volem que la protecció
de la Serra de Tramuntana sigui una realitat efectiva i no només
sobre el paper i, sobretot, si volem excloure la corrupció lligada
a l’urbanisme salvatge sobre zones protegides i especialment
zones incloses dins l’àmbit geogràfic de la Serra de
Tramuntana com és Andratx, ara tenim l’oportunitat. 

Nosaltres creim que és una oportunitat que oferim a través
d’aquesta proposició no de llei perquè el Partit Popular, com
dic, pugui rentar la seva imatge i pugui dir que realment el que
l’interessa és protegir, si no, d’altra manera, nosaltres
entendrem que, com a mínim, queda sota sospita. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula la
Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, ja des
d’un principi anunciam que el nostre grup donarà suport a la
proposició no de llei presentada i defensada pel Grup Esquerra
Unida i Els Verds. S’ha de dir també que no és la primera
vegada que tenim un debat sobre aquest tema, sobre la Serra de
Tramuntana. Quan dia 18 de març del 2005 el Consell de
Govern va acordar iniciar l’elaboració del PORN de la Serra de
Tramuntana i delimitar-ne el perímetre, d’aquesta zona a
estudiar, ja el nostre grup va presentar una iniciativa en aquest
sentit perquè ens va preocupar molt, sobretot les mancances
que hi trobarem quant als límits territorials que es proposaven
a aquesta primera aprovació.

L’exclusió de grans àrees i d’importants zones naturals
classificades com a ARIP i ANEI als municipis de Palma,
Calvià, Andratx, Puigpunyent, Campanet i Pollença, creim que
de cap manera no està justificada i, a més, creim que és un greu
error que va en contra del mateix PORN i de la mateixa Serra
de Tramuntana.

L’àmbit del PORN -i s’ha dit en diferents ocasions- no té
per què restringir-se al que després serà un espai protegit per
poder definir adequadament el futur espai a protegir, els estudis
s’han de realitzar sobre un àmbit major, per així després poder
disposar d’elements suficients per marcar els límits amb uns
criteris mediambientals contrastats. 

Han quedat fora del PORN espais tan importants per a la
colAlectivitat ecològica com la zona muntanyosa dels municipis
de Calvià, Andratx i Palma, la Vall d’en March a Pollença o
també llocs d’interès comunitari, zones LIC, de La Victòria i
L’Albufereta, entre altres. 
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Els nuclis urbans també han quedat fora del PORN,  nuclis
urbans i de sòl rústic de municipis com Esporles, Puigpunyent
i Port de Sóller, entre altres, són punts molt calents de conflicte.
Les pressions sobre aquests espais i els límits del PORN seran
-i són- molt fortes quan s’apliquin. Sobretot també hi ha molts
d’espais rústics i falsos urbans -com deia fa una estona el Sr.
Alorda- com Muleta II, Cala Carbó o Cala Blanca que podrien
ser considerats com a zones d’amortiment, que tenen un valor
natural molt elevat, i que han quedat fora de l’àmbit del PORN
i subjectes a aquestes pressions. 

No es pot concebre que aquestes àrees no disposin de cap
mena de regulació dins el PORN, mentre els efectes que s’hi
produeixen podrien repercutir directament i negativament a
l’àmbit territorial del PORN. Creim que s’han de replantejar els
límits i que amb els nuclis urbans, especialment amb les
urbanitzacions, han de quedar incloses dins l’estudi del PORN.

Una altra mancança important que també trobam a aquest
PORN és la protecció del medi marí, pel que fa a aquesta
protecció, el PORN estableix de manera molt insuficient
algunes àrees de protecció. Hem de recordar que actualment a
l’àmbit de la Serra de Tramuntana no hi ha espais protegits
d’àmbit marí, ni derivats de la legislació pesquera ni tampoc de
la legislació ambiental. La proposta realitzada contempla tres
espais marins inconnexos entre ells i petits, tot el contrari del
que recomana l’aplicació de la teoria biogeogràfica insular per
al disseny d’espais protegits. És necessària la declaració de més
zones, zones més representatives i, sobretot, assegurar més
connexió. Per tant, veim correcte que sigui tota la franja de la
Serra de Tramuntana que s’hagi de protegir, tal com proposa
Esquerra Unida i Els Verds.

D’altra banda, tampoc el PORN no té en compte que moltes
zones d’exclusió delimitades són costaneres i, per tant, la part
marina corresponent necessita comptar amb espais de protecció
o mesures ambientals concretes. Aquesta manca de protecció
marina general condueix a rellevants incoherències. Per
exemple, que es limiti la pesca recreativa des de les zones
d’exclusió, però no hi hagi cap tipus de limitació si aquesta
pesca es fa des d’una barca, des d’una embarcació. 

Sobre el tercer punt, la figura de protecció, l’apartat 1 del
PORN proposa un règim de protecció que és declarar paratge
natural tot l’àmbit territorial del PORN. Sens dubte, la Serra de
Tramuntana és el territori natural ecològicament més valuós
que tenen les Illes Balears, atesa la seva singularitat
biogeogràfica, la seva diversitat biològica, la presència
d’espècies endèmiques i els valors ecològics, que ja s’han
esmentat una vegada rere l’altra. 

El mateix PORN reconeix de manera insistent i
repetidament el gran valor ecològic, biològic, paisatgístic i
geològic de la Serra. Si extraiem algunes de les frases del
mateix PORN, com per exemple el PORN diu “...un dels espais
més valuosos i emblemàtics de Mallorca”, “és l’espai que
guarda la millor diversitat d’aquestes illes, els sorprenents
paisatges intensament classificats i comunitats vegetals de gran
valor fan de la Serra de Tramuntana una de les zones més
privilegiades de l’illa”, altres frases com “...modelats amb un
gran potencial morfològic i morfodinàmic”, “un veritable
patrimoni geològic”, “la flora i la fauna existent de la Serra

representen uns valors ecològics, paisatgístics i naturalístics
realment extraordinaris, no solament per a la seva abundància,
sinó també per a la seva diversitat”, “abundància de recursos
forestals...”, etc. Tot això són frases que consten al mateix
PORN. Per tant, és inexplicable i inversemblant que per al
territori natural de major valor ecològic global de Mallorca i,
fins i tot, de totes les Balears, no es proposi la màxima figura
de protecció que contemplen la Llei estatal 4/89, de
conservació d’espais naturals, i la Llei autonòmica 5/05,
LECO, que és la figura de parc natural. Tant una com altra
contemplen aquesta figura i el mateix PORN ja realça aquests
valors ecològics que després crec que es contradiuen. Jo crec
que el parc natural -com diu vostè, Sra. Rosselló- és la figura
de protecció que més s’adapta a un territori tan divers, singular
i valuós.

Per tant, creim que aquesta figura que proposa el PORN, la
figura confusa i desconeguda de paratge natural no és adequada
per a la preservació i per a la qualificació d’aquesta “daixona”.
Crec que no declarar parc natural un territori tan
extraordinàriament valuós és inexplicable tècnicament i des del
punt de vista científic i, sobretot, si es compara amb altres
espais que tenen la condició de parc natural de les Balears, com
puguin ser L’Albufera, Mondragó, L’Albufera del Grau o La
Dragonera, crec que no tenen ni punt, ni punt de comparació.

Per altra banda, el punt 4, que vostès també presenten, el
trobam molt adequat. Creim que hi ha una sèrie d’incoherències
i una sèrie d’inconcrecions que s’haurien de corregir. Entre
altres coses, apuntaria que, des del punt de vista del PORN, es
veu que dins la figura de protecció existeix una excessiva
fragmentació del territori a moltes diferents figures de
protecció, la qual cosa implica una impossibilitat eficient
d’informació o de reconeixement real de cada àrea per part de
totes aquelles persones que transitin pel territori o hi tenguin les
seves ocupacions habituals. Això no està, en absolut, clar. Com
exemple l’apartat 1.8 proposa la declaració de nombroses
reserves naturals integrals per a les zones d’exclusió
delimitades a un dels ANEI cartogràfics i també la declaració
de reserves naturals especials a àrees territorials assenyalades
a l’ANEI cartogràfic 1.2.

A tot això, dèiem, hi hem d’afegir els llocs d’interès
científic, també delimitats a la cartografia i per tot això, serà
impossible o senzillament ineficaç assenyalar totes aquelles
zones i poder informar sobre els diferents usos permesos o no
permesos. Hem de recordar que la informació pública i la
claredat de la normativa que es desenvolupa són bàsics per als
objectius de preservació i conservació dels espais naturals. 

Per tots aquests arguments i per tota la intervenció que ha
tengut la Sra. Rosselló, creim que encara hi som a temps.
Nosaltres vàrem presentar una proposició no de llei just quan
començava l’exposició pública, no hem tengut encara notícies
de totes aquelles alAlegacions que vàrem fer al seu moment, que
les presentàrem per intentar corregir algunes de les mancances
que presenta el PORN, que és un document que no té totes les
característiques i tot el rigor que hauria de tenir un document
d’aquesta importància. Creim que a la Serra de Tramuntana val
la pena que es faci un repàs i que es reconsideri per part del
Grup Popular que governa, per part del Govern, perquè si ara
ho feim malament, després difícilment es podran corregir errors
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a causa, sobretot, de l’ocupació urbanística que s’hi pot fer i a
la qual està exposada i per la pressió que hi ha constantment
per les urbanitzacions i per aquells espais que estan en
condicions de ser urbanitzats ara i, si no es fan aquestes
correccions, creim que serà molt difícil corregir-ho en el futur.
Per això, donarem -ja he dit abans- suport a aquesta proposició
no de llei. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, veim
una proposició no de llei semblant a una que vérem fa uns
mesos en relació també amb el Parc Natural de Llevant. És a
dir, nosaltres vàrem mantenir quan es feia el debat sobre la
LECO que si bé la llei era important, la llei representava un
marge d’actuació i on es veuria realment la política que es volia
fer seria quan s’elaborassin els diferents PORN i encara em
vaig equivocar, perquè segons veim en aquest PORN, encara
queda molta cosa enlaire que es concretarà quan es faci el
PRUG nou.

És a dir, no és la llei aquella que defineix una política, sinó
que defineix un marc. Nosaltres vàrem creure que amb aquell
marc era possible protegir, però també era possible no protegir,
i ara veim que aquest és un PORN de mínims. És un PORN de
mínims perquè si un l’observa -jo des d’aquí no crec que els
senyors diputats tenguin l’agudesa visual com per veure aquest
dibuix, però com a mínim permetin-me fer el gest- és el PORN
d’usos de la Serra de Tramuntana, i on podem veure que estan
en zona vermella aquelles zones que són d’ús exclusiu; deuen
representar possiblement un 1% de la superfície. Les altres
tenen bé un ús general, bona part, o bé un ús limitat. En el cas
de la mar -ja s’ha fet aquí insistència en això- simplement són
tres zones: una situada una mica més amunt de l’illa de Sa
Dragonera, una altra situada per devers na Foradada i una altra
situada entre aquestes dues; la resta cap al nord, res; fins i tot
s’oblida de tot allò que es reflecteix en el projecte Life
Posidònia de protecció de les praderies de posidònia marina,
que aquí com si no existissin. Per tant, d’això, ens n’oblidam.

Llavors hi ha unes exclusions, que ja s’han citat aquí, que
jo diria que són estranyes, però és que n’hi ha d’altres que
encara ho són més i que la diputada que m’ha precedit n’ha
citat, però jo hi incidiré una mica més. Si qualcú utilitza aquest
recurs informàtic tan fantàstic com el Google Earth, on un pot
baixar quasi quasi a veure el perímetre de les cases construïdes,
se n’adona que aquí hi ha exclusions absolutament
injustificades. Per què?, perquè el sistema no ha estat prou
antropitzat com per renunciar a protegir-lo. Un pot entendre
que la ciutat de Palma no arribi a ser integrada dins el parc de
la Serra de Tramuntana, entre altres coses perquè ja està més
enfora, però que una part de la serra de na Burguesa sigui
exclosa un no ho entén, no ho entén perquè és que no hi ha cap
edificació ni una i, per tant, per què no s’hi inclou?, per què no
s’inclou una bona part dels termes municipals de Calvià i

d’Andratx, que no estan en absolut antropitzats? És, si de cas,
perquè hi ha la intenció d'antropitzar-ho ben aviat, i no trobar-
se amb els mateixos problemes amb què es troba ara en aquest
moment el govern de Castella-Lleó -per cert també del Partit
Popular-, que ha de recórrer a una figura jurídica estranya per
fer un projecte que es diu La ciudad del medio ambiente dins
un espai protegit i que els tribunals de justícia no el tornin
enrere, com ja els va passar? És a dir, aquí, abans de tenir
problemes d’aquests, no ho inclourem i ja ho urbanitzarem.

Hi ha trossos no inclosos que són curiosament una zona de
Formentor, que inclou -si jo no em vaig equivocar a l’hora
d’identificar les construccions- la ubicació de l’actual hotel i
alguna part de la zona de la platja, tota ella exclosa d’aquest
parc. Per què?, és que no es va crear, i nosaltres fins i tot no ens
hi vàrem oposar d’una manera radical, aquesta dualitat de parc
natural i paratge precisament perquè això suposava el
tractament d’aquelles zones ja parcialment antropitzades? Idò
per què ara, a sobre que s’utilitza aquesta segona figura,
s’exclou? Jo em pensava que la segona figura es feia per
incloure. No, no, idò ni això, fan la segona figura i a sobre
s’exclou.

Sa Vall d’en March, és a dir, com una ria gallega que es fica
dins el parc natural; és vera que és parcialment antropitzada,
però no el suficient com per dir “això ja és un territori perdut”,
no, ni molt manco; segurament és un territori per perdre a
continuació. El monestir de Lluc, una petita taqueta que
l’exclou; no veig jo..., estic segur que els frares no han demanat
no ser inclosos dins aquest parc natural, n’estic segur, però por
si las moscas l’exclouen. 

Un altre territori limítrof amb el terme municipal de Palma
i Puigpunyent, un territori bastant ample, una sèrie de taquetes
que es fiquen com a ries i que segurament hi ha alguna intenció
oculta darrere, perquè és que, si no, no té cap explicació ni
científica ni tan sols justificada perquè allà sigui un territori en
el qual no s’hi fa res.

Per tant nosaltres entenem que aquest PORN és un PORN
insuficient, i encara deixa a la regulació posterior del PRUG
determinades actuacions que segurament haurem de veure amb
posterioritat.

Nosaltres estam d’acord amb la proposició no de llei que ha
presentat Esquerra Unida, possiblement algun aspecte, com és
l’àmbit marí, jo no sé si exactament hauria de ser un quilòmetre
o haurien de ser 800 metres o haurien de ser més quilòmetres;
en qualsevol cas, a la Sra. Diputada que ha presentat això,
s’hauria de regular per milles marines, ja que estan dins la mar,
però en qualsevol cas no sé si són 1 o 5 milles les que s’haurien
de protegir, però el que sí demanaria és que existís un estudi
seriós per veure quines milles s’han d’anar protegint a unes
zones i a unes altres, un criteri científic per justificar l’exclusió
o la incorporació.

Per acabar, ja, coincidim exactament amb el fet que això
suposa una pèrdua d’una possibilitat d’incloure totes aquelles
altres zones d’aquests municipis que hem citat que no hi estan
incloses i que, ja que tenen una figura de protecció, poguessin
passar a formar part d’aquest espai natural protegit.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, vull
agrair el to dels portaveus en aquest debat, però la Sra. Rosselló
jo esperava que amb tres plens que queden vendria un poc més
calmada. Bé, no entraré en les seves provocacions, però li
explicaré amb la meva exposició el que nosaltres volem que
quedi ben clar i esper que després vostè també ho entengui. Jo
no em posaré tampoc al seu nivell, que cada vegada que surt
ens diu mentiders, però sí que li vull reconèixer que ha fet més
feina d’oposició que la que va fer de govern, tot i que també
vull recordar que la LECO no li va donar temps i no va
presentar les esmenes en temps i forma en el plenari; per tant
també és una cosa que vostè ha de tenir clara.

La voluntat de preservar el patrimoni natural de les Illes
Balears ha estat i continuarà essent un dels eixos inspiradors de
la política mediambiental d’aquest govern al llarg d’aquesta
present legislatura. Així ho demostra l’aprovació, ja fa prop de
dos anys i amb un alt nivell de consens polític que vam assumir
en aquesta cambra, de la Llei de conservació d’espais de
rellevància ambiental, LECO, que és una norma que sense cap
dubte va marcar un punt d’inflexió en la dinàmica
proteccionista de la nostra comunitat i que sobretot va
permetre, i ho vull recordar una vegada més, tancar un debat
social al voltant de la protecció dels espais naturals que havia
quedat empantanegat en un clima de crispació i enfrontament,
i que ara sembla per sort superat.

El principal objectiu de la LECO era i és desenvolupar la
filosofia proteccionista que va inspirar la Llei d’espais naturals,
una norma aprovada per un govern del Partit Popular fa 16
anys i amb la qual es va donar la primera resposta rigorosa i
viable a la creixent sensibilitat conservacionista de la societat
illenca. En aquest sentit, i com ja hem tingut oportunitat
d’explicar davant d’aquesta cambra en altres ocasions, la
LECO és una norma que complementa i desenvolupa la LEN,
incorpora els seus criteris de protecció en relació als espais que
presenten uns determinats valors naturals, ecològics o
paisatgístics, i aposta per preservar la seva biodiversitat com a
part d’un patrimoni natural que cal mantenir i preservar en el
futur.

És precisament en aplicació de la LECO que el Govern de
les Illes Balears ha posat en marxa durant aquesta legislatura el
més important projecte de protecció d’espais naturals que s’ha
duit a terme en la història de la nostra comunitat, com és la
declaració de la Serra de Tramuntana, de més de 62.000
hectàrees, d’espais naturals protegits i que, segons la llei, la
figura de paratge natural és d’aplicació en aquells espais
naturals relativament extensos en què coexisteixen activitats
agrícoles, ramaderes o pesqueres, de transformació agrària i
activitats d’altres sectors econòmics que fan compatible la
conservació amb el seu desenvolupament sostenible,
configurant un paratge de gran interès ecocultural que fa

necessària la seva conservació. Per tant, i aquest punt és
especialment aplicable a la Serra de Tramuntana, la declaració
de paratge natural té per objecte la conservació de tot el
conjunt i, al mateix temps, pretén estimular el desenvolupament
harmònic de les poblacions afectades i la millora de les seves
condicions de vida, excloent expressament altres possibles usos
diferents d’aquestes finalitats que determina la mateixa llei.

Per tant la voluntat del Govern de les Illes Balears en el
sentit d’impulsar la declaració de la Serra de Tramuntana com
a paratge natural en aplicació del que determina la LECO, en
lloc d’apostar per altres figures com el parc natural, tal com
demana a la seva proposició no de llei, s’ha d’entendre com el
resultat final d’un doble procés. Primer, i per una part, és fruit
d’una detallada anàlisi de la realitat actual de la Serra de
Tramuntana des d’un punt de vista natural, ecològic i
paisatgístic, en vistes sempre a protegir la seva biodiversitat i
a fer compatible la seva preservació amb determinades
activitats no lesives per als valors abans esmentats, una anàlisi
que s’ha decantat per la figura del paratge natural com la més
adequada per aconseguir aquests fins. I en segon lloc la
proposta de declarar la Serra de Tramuntana com a paratge
natural ha comptat amb un altíssim nivell de consens de totes
les parts afectades, que ho hem dit moltíssimes vegades,
destacant l’important nivell d’adhesions per part dels
propietaris que es veuran afectats per aquesta mesura,
propietaris que sumen més del 58% del territori de propietat
privada dins aquest paratge.

Per tant des del Grup Parlamentari Popular no tenim dubtes,
senyores i senyors diputats, que la figura de paratge natural és
la més adequada per atorgar a la Serra de Tramuntana el grau
de protecció més adequat per garantir els objectius de protecció
que tots volem per a aquest privilegiat indret de Mallorca.

Pel que fa als límits i àmbit de la Serra de Tramuntana
objecte de protecció sorprèn una vegada més la insistència
d’alguns representants de l’oposició a l’hora d’intentar corregir
l’actuació del Govern en aquesta matèria, quan hem explicat
per activa i per passiva els criteris que han duit a fixar els
esmentats límits. De totes maneres vull recordar que la
delimitació del Pla d’ordenació de la Serra de Tramuntana
incorpora totes, totes, Sra. Rosselló, totes les zones delimitades
i protegides a les figures de la Xarxa Natura 2000 incloses dins
la Serra de Tramuntana, tant per la seva condició de lloc
d’interès comunitari, LIC, com per ser zona d’especial
protecció, ZEPA, en un espai que comprèn des de la Trapa fins
a la península de Formentor. Per donar continuïtat a l’àmbit del
PORN també s’ha pres en consideració que aquest tingués
presents les zones més representatives del medi abiòtic, com
són ara cims, coves, canons, càrstics, torrents, fonts i
embassaments, i del medi biòtic, flora i fauna, incloent
igualment els jaciments arqueològics i etnològics d’aquest
àmbit.

Precisament, arribats a aquest punt, convé recordar que va
ser l’anterior govern el que va procedir a delimitar les àrees
incloses a la Xarxa Natural 2000 en base -vull pensar o volem
pensar- a criteris de naturalesa estrictament tècnica
conservacionista. Crida molt l’atenció, per tant, que en el
moment en què es va procedir a realitzar aquesta delimitació no
s’incloguessin dins la Xarxa Natura 2000 altres àrees, com per
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exemple les que ara reclamen en aquesta proposició no de llei,
de la qual es dedueix que els promotors de la primera
delimitació no devien atribuir a aquests espais els valors
naturals, ecològics i paisatgístics que ara aparentment volen
preservar.

Per altra part, i pel que fa a la referència sobre un
determinat àmbit marí que es fa també a la proposició no de
llei, vull recordar que dins l’àmbit del PORN de la Serra de
Tramuntana s’inclouen quatre zones marines de gran
importància. La franja marina inclosa dins l’àrea conté una
bona representació de les clàssiques comunitats marines
descrites per a cada estatge litoral definides per les diferents
fondàries on es desenvolupen les comunitats i per a cada tipus
de substrat. Les comunitats de substrats (...) al fons i als litorals
rocosos presenten gran diversitat en funció de la fondària i de
la dinàmica de l’aigua de cada indret. Així trobam, de menys a
més profunditat, les comunitats d’algues cistoseira, la
comunitat d’algues fotòfiles, i a les cavitats semifosques la
comunitat d’algues (...); hem de destacar la comunitat de
coralígen, ja que es tracta d’un bioindicador que les aigües no
estan contaminades. Les comunitats del substrat bla o tou són
presents a fons arenosos formant extenses praderies de gran
importància biològica; actuen oxigenant l’aigua i procurant
aliment i biòtop a nombroses espècies. Són de destacar les
praderies de posidònia, d’una importància fonamental en la
formació i l’estabilitat de dunes i platges, així com la reserva de
la biodiversitat.

Finalment m’agradaria detenir-me un moment en el darrer
punt de la proposició no de llei, en el qual es demana la revisió
de la normativa proposada en el PORN de la Serra de
Tramuntana per tal de definir clarament el règim de protecció
i determinats usos i activitats a dur-hi a terme. Davant
d’aquesta solAlicitud vull fer d’entrada una sèrie de matisacions
prèvies. Primer, el Pla d’ordenació dels recursos naturals,
PORN, és la norma general on es contemplen els diferents
aprofitaments existents en el territori a estudiar en relació a les
seves característiques físiques, ecològiques i social; el PORN
també estableix les normes per regular els recursos ecològics,
geològics, hídrics, atmosfèrics, de flora, fauna i forestal, a més
dels ramaders, agrícoles, cinegètics, avícoles i pesquers o
paisatgístics, sense oblidar els relacionats amb el patrimoni
cultural. Finalment el PORN també estableix la zonificació
segons els diferents graus de protecció que s’apliquen en
relació al seu valor ecològic i a l’ús dels recursos amb què
compta cada zona, és a dir, prohibit, permès i favorable.

I, segon punt, per la seva part el Pla rector d’ús i gestió, el
PRUG, és un document escrit, discutit i aprovat que descriu un
territori i els problemes i les oportunitats que presentarà una
gestió adreçada a preservar els seus valors naturals, la seva...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, pot anar acabant, per favor.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, estic un minutet. ...que presentarà una gestió
adreçada a preservar els seus valors naturals, la seva
geomorfologia o els trets paisatgístics, de manera que els

objectius establerts en funció d’aquesta informació es puguin
assolir fent-hi feina de manera adequada durant un termini de
temps determinat. En poques paraules, podríem definir el
PRUG com un pla de feina d’una durada determinada, que es
faran amb uns plans anuals.

En base a aquestes dues definicions podem afirmar que els
objectius que fixarà el PORN de la Serra de Tramuntana i les
normatives que s’estableixin en funció de la zonificació
s’aniran complint al mateix temps que es vagin realitzant els
objectius contemplats en els corresponents PRUG.

Finalment vull remarcar que per a la redacció del PORN de
la Serra de Tramuntana el Govern de les Illes Balears ha seguit
escrupolosament cada una de les passes que determina el títol
II de la LECO, concretament els articles 7, 8 i 9, referits a
l’elaboració dels plans d’ordenació dels recursos naturals, els
PORN; la protecció cautelar durant la tramitació del
procediment per a l’aprovació del PORN i el procediment de
la seva elaboració, tot amb l’objectiu últim d’adequar la gestió
dels espais de rellevància ambiental, en aquest cas la mateixa
Serra de Tramuntana, als principis inspiradors de la dita llei.

I per concloure i acabar, Sr. President, a la vista de tots
aquests arguments que hem anat detallant, el Grup Parlamentari
Popular manifesta la seva posició contrària a la present
proposició no de llei des del convenciment que no aporta res
positiu a l’actual situació en què es troba la tramitació del
PORN de la Serra de Tramuntana, a més d’introduir elements
d’extrema confusió i de...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, ja es queixen alguns diputats. Vagi acabant.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

...i de falta de rigor -sí, Sr. President-, i de falta de rigor en
la seva visió del procés que actualment viu aquest espai natural.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sra. Rosselló, té vostè la
paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
en primer lloc vull agrair el suport del PSM i del Partit
Socialista a aquesta proposició no de llei, molt assenyada i que
donava una oportunitat al Partit Popular de desvincular-se
definitivament de la corrupció urbanística i sobretot d’acabar
aquesta legislatura com un govern i un grup parlamentari que
estan per la defensa del territori i del medi ambient. Hem de dir
des d’aquesta tribuna i almanco des del nostre grup que
realment això ha estat el que es diu la guinda, per dir-los,
senyors del Partit Popular i senyores del Partit Popular, que, a
vostès, els importa ben poc allò que és la protecció del territori
i del medi ambient, i avui mateix ho han demostrat.
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(Remor de veus)

En segon lloc..., en segon lloc he de dir un parell de
qüestions a la portaveu del Partit Popular, tenint en compte que
donarà suport a aquesta proposició no de llei per raons que
evidentment res no tenen a veure amb els plantejaments que
nosaltres feim.

En primer lloc, i a tall només d’una qüestió que és que no
sé si és que no la tenen clara, és que per al Partit Popular la
protecció dels espais naturals durant aquesta legislatura, mentre
no demostrin el contrari, ha estat, en primer lloc, desprotecció
dels espais naturals de Llevant i Cala d’Hort; ho varen fer per
llei, vostès ho varen desprotegir, el primer lloc de tot l’Estat
que desprotegeix. Encara no hi ha cap espai declarat; no sé si
ara aprovaran la Serra el darrer dia o què faran, allò cert és que
ara per ara no tenim cap espai declarat. I, en tercer lloc, la
política que ha fet la Conselleria de Medi Ambient respecte del
que ha estat la gestió dels espais naturals està absolutament, ja
li dic, basada exclusivament en la desprotecció i ara a intentar
fer quatre feines al final, però basada en el fet que no s’ha
aprovat ni un PRUG, ni un pla rector d’ús i gestió, ni qualsevol
altre document per realment fer una bona gestió dels espais
naturals.

Després una altra qüestió també que ha esmentat la portaveu
del Partit Popular. Ara és una oportunitat; la Serra de
Tramuntana la volem protegir tots, jo crec que tots els grups
estan d’acord a protegir la Serra de Tramuntana; eren vostès
que no la volien protegir l’anterior legislatura, que varen
muntar una campanya antiparc absolutament fora mida i brutal
per a qualsevol que se’n recordi; fins i tot la consellera actual,
actual, d’Agricultura es va atrevir a dir públicament que si era
feixista no donar suport al parc natural ella era feixista; això ho
va dir i ha sortit fins i tot a un vídeo que es va mostrar per la
televisió i ho va poder veure molta gent. Una campanya
orquestrada en contra del parc natural de la Serra de
Tramuntana. Ara, en aquest moment, tots estam d’acord amb la
protecció de la Serra de Tramuntana. Per tant jo crec que era
una bona oportunitat per intentar fer-ho bé i de bona manera.

Segona qüestió, Sra. Vinent. Que vengui aquí i digui aquest
PORN s’ha fet amb criteris ambientals, científics, rigorosos,
com ja va dir en el seu moment a una pregunta que jo vaig fer
el conseller de Medi Ambient, no és cert; Sra. Vinent, no és
cert. És que..., vegem, quin criteri científic s’ha seguit?, i
vostè..., ara jo no tenc..., puc mostrar-li mapes i tot el que
vulgui, evidentment no tendré temps perquè em passaré del
temps. Quina raó hi ha perquè s’exclogui una zona que té els
mateixos valors, exactament els mateixos que té allò que no
s’exclou i es fica o s’introdueix dins l’àmbit del PORN? Cap ni
una, no hi ha cap explicació científica, no n’hi ha ni una!, Sra.
Vinent, no n’hi ha ni una. El criteri de LIC i ZEPA no se
segueix, Sra. Vinent, no se segueix, ni tan sols no ho diu la
memòria del PORN, que s’utilitza com a criteri. Per tant aquí
no hi ha criteris tècnics ni científics, aquí hi ha una decisió
política presa prèvia que diu “hem de fer un paratge natural”,
que a més no diu parc, ja he dit per què no ho deia i per tant
aquesta paraula maleïda, diríem, “i hem de fer aquest
exactament..., hem de fer exactament...

(Remor de veus)

...aquesta delimitació, i hem d’excloure Calvià, Andratx,
hem d’excloure Crestatx, hem d’excloure zones d’Alcúdia, hem
d’excloure zones de Pollença, etc.”; la decisió estava presa i
després apliquen els articles de la LECO referits al PORN per
dir que fan el que diu la LECO. 

No és cert, perquè si es fes bé, si es fes bé el que s’hauria de
fer és agafar un àmbit important, com he dit, que era un paratge
natural, que fins i tot hauria de tenir un àmbit molt més gran
que el que tenia la LEN, fer una anàlisi dels valors ambientals,
dels valors culturals, etc., i després dir “això ho hem de protegir
per aquí, per aquí i per aquí deçà”. Vostès ho han fet
absolutament al revés perquè és una decisió política, és una
decisió, a més, que està basada en criteris exclusivament de
tipus urbanístic.

I la Xarxa Natural 2000, si vostès encara defensen aquest
criteri, a part que no el poden defensar perquè no és així, per
altra banda també he de dir que seria molt excloent, tenint en
compte que -vostè ja ho ha dit- fa 20 es va aprovar la Llei
d’espais naturals, o 16; vostès no hi varen donar suport en
aquell moment, que consti que no va ser el Partit Popular que
va donar suport a la LEN, perquè aquí s’atribueix la LEN el
Partit Popular i no varen ser ells que la varen aprovar, que se’n
recordi tothom...

(Més remor de veus)

Ara bé, vostès la defensen?, vostès la defensen... És així la
història. Vostès la defensen?, beníssim; idò defensin-la amb
coherència i tenguin un àmbit que no sigui això, que lleva tot
Calvià i tot Andratx. Per què?, per quina raó? No n’hi ha cap,
d’explicació, cap ni una, si no és per, com dic, mantenir aquesta
situació, com dic.

I vaig acabant, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, li ho agrairia.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí. He de dir que després, i per acabar, el tema del PRUG
o el tema de la gestió només dir -i també acab perquè no em
vull estendre gaire més- dir que tot el que ha estat la decisió
respecte a l’àmbit de la Serra de Tramuntana i respecte de la
gestió o la protecció d’aquest espai natural evidentment no ha
estat amb criteris seriosos ni rigorosos, ni amb els criteris que
pertocarien per a la protecció d’un espai natural tan important
com és la Serra de Tramuntana. Jo vull recordar aquí, que no
ho he fet i ara ho faré perquè crec que això en el Consell
Insular de Mallorca es va aprovar una moció, precisament en la
línia que el Consell Insular de Mallorca demanava al Govern
que s’ampliés l’àmbit del PORN. En aquest sentit esperàvem
que el Govern tengués en compte una proposta del Consell
Insular de Mallorca, però com que sabem que el Sr. Matas dóna
molt poca importància al Consell de Mallorca, veim que el
Govern del Partit Popular també n’hi ha donada poca...
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Acab dient que realment s’ha perdut una oportunitat perquè
la Serra de Tramuntana sigui protegida com cal i no només
sigui, com dic, una foto per fer-se abans de les eleccions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló.

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

22 vots a favor, 30 en contra i cap abstenció.

Per tant, queda rebutjada.

IV.3) Proposició no de llei RGE núm. 10329/06,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fracàs escolar i abandonament prematur.

Finalment debatrem la proposició no de llei RGE núm.
10329/06 presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a fracàs escolar i abandonament prematur. Per defensar la
proposició no de llei té la paraula el Sr. Bosch.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
problemàtica del fracàs escolar i l’abandonament prematur dels
estudis dels nostres alumnes ha estat un tema recurrent en
aquest Parlament al llarg de tota la legislatura. Presentam avui
aquesta proposició no de llei per tal d’abordar aquesta
problemàtica que afecta un gruix important dels nostres
escolars, provenguin de la xarxa pública, o de la xarxa
concertada. Per tal de conceptualitzar el fracàs escolar i perquè
sapiguem tots de què parlam, em referiré als tres aspectes
bàsics que assenyala l’informe de l’OCDE de l’any 1998. 

El primer fa referència al rendiment de l’alumne a l’etapa
d’educació obligatòria quan és significativament inferior a la
mitjana, o quan l’alumne ha de repetir curs. El segon es
concreta quan es produeix l’abandonament de l’estudiant abans
d’acabar l’educació obligatòria o quan acaba els estudis sense
obtenir el certificat corresponent. Aquí hi podríem incloure
també l’absentisme escolar. El tercer es produeix quan es
demostren les dificultats que per a la integració al mercat del
treball presenten els estudiants que no han aconseguit les
competències bàsiques necessàries. I encara hi podríem afegir
un quart element, l’abandonament primerenc després de la
graduació, entenent per tal el percentatge de població entre 18
i 24 anys que renuncia a cursar estudis superiors. Unes dades
ràpides, resultats acadèmics a les àrees instrumentals per acabar
Primària, català només aprova un 76,9%, castellà només un
79,8%, matemàtiques només aprova un 76,4%. Dades del curs
2003-2004. Les Illes Balears són l’única comunitat de l’Estat

que no assoleix el 100% d’escolarització a Primària, és la
comunitat amb més baixa escolarització a Batxillerat i a
Formació Professional. Segons un estudi d’Andreu Crespí,
l’Hble. Diputat que s’asseu en aquests bancs, ara em sembla
que no hi és, només un 67,2% dels alumnes en edat
d’escolarització obligatòria obtenen el graduat en ESO, front
un 74,4% a Espanya. I només un 31,3% de tota la població de
l’edat corresponent obté el títol de Batxillerat, front un 45,3%
de la resta de l’Estat. La meitat dels alumnes de les Illes
Balears de 15 anys ja han repetit algun curs. Un 46% dels joves
entre 18 i 24 anys de Balears renuncia a cursar estudis
superiors, 40,3% de dones i 51,3% d’homes, front a un 30,8%
a Espanya i un 14,9% a la Unió Europea. Podríem seguir, però
no els vull cansar amb més dades.

Les arrels del fracàs escolar les podem cercar en una
multiplicitat de factors, els nivells socials i culturals a les
famílies i la seva implicació en l’aprenentatge dels seus fills,
l’organització del sistema educatiu, el funcionament dels
centres docents, els treballs dels professors i la disposició dels
alumnes. Però també trobam factors estructurals i històrics, el
model econòmic de la nostra comunitat amb la facilitat d’accés
ràpid a la feina dels nostres joves. La poca importància que ha
tingut l’educació i la formació en el desenvolupament
econòmic, social o individual. El retard de les Illes Balears en
els processos d’institucionalització d’un sistema educatiu
generalitzat i modern. La importància i els efectes que han
tingut a les Illes Balears els moviments migratoris. I els
problemes de finançament de l’educació a la nostra comunitat.

Però ara em vull referir als tres aspectes concrets de la
nostra proposició no de llei. El primer punt es refereix a la
necessitat d’elaborar un estudi per identificar els indrets i els
centres allà on es produeixen els índexs més elevats de fracàs
escolar i abandonament prematur dels estudis. És a dir, els
centres i els indrets allà on hi ha més alumnes que no superen
els nivells mínims en les àrees instrumentals, els centres amb
més número de repetidors, amb més absentisme escolar, menys
graduació en ESO, índex més elevat d’alumnes que no
segueixin estudis post-obligatoris i alumnes desescolaritzats en
les etapes obligatòries. Però aquest estudi no ha de servir
només per fer polit, per dir que hem estudiat el fracàs escolar
i prou. Un estudi que no serveix per prendre mesures per
afrontar el tema objecte de l’estudi no serveix per res. La passa
següent, com diu la proposició, consisteix en incrementar els
recursos materials i humans tan de professorat, com d’agents
socials, en funció de les necessitats detectades. El fracàs escolar
no s’aborda de manera correcta augmentat indiscriminadament
els recursos d’una manera general, incrementant recursos per
igual a tot el sistema, proporcionant els mateixos instruments
a totes les escoles, no. Les intervencions han de ser selectives,
incrementant els mitjans allà on més es necessiten. No val a dir,
hem incrementat tants de professors, tants d’especialistes, tants
de mitjans informàtics. És necessari identificar aquelles zones,
aquells centres més necessitats d’intervenció i allà incrementar
els recursos. Una política que tracta tots els centres per igual
quan tenen situacions desiguals és una política que tendeix a
perpetuar les desigualtats.

Segon punt. No és la primera vegada que en aquesta cambra
es cita que a les nostres Illes es produeix un abandonament
prematur dels estudis i la incorporació al món del treball, a
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causa de les oportunitats de trobar feina fàcilment i de fer
doblers de forma ràpida. I el que és més greu encara,
interrompre els estudis fins i tot els obligatoris per anar a
treballar. Almenys dos factors hi contribueixen decididament:
el fort consumisme de la nostre societat i l’escassa exigència de
nivell formatiu al mercat laboral. Segons l’Informe Gadeso
2004, aquesta facilitat de la inserció laboral prematura és
possible, entre altres raons, perquè el nivell d’estudis exigit és
molt baix en correspondència amb el mercat laboral en què les
ocupacions més contractades es corresponen a nivells de
formació baixos o molt baixos. Un 84,3% de la demanda del
mercat laboral exigeix només un nivell d’estudis d’educació
obligatòria, o fins i tot sense estudis. Només un 4,6% de la
demanada exigeix Formació Professional. Aquestes dades són
preocupants. Segons un estudi del Dr. Calero, citat a l’Anuari
d’Educació de les Illes Balears del 2006, les nostres Illes
presenten una doble debilitat que explica la baixa taxa
d’estudiants a l’educació post-obligatòria, el recent
desenvolupament de l’escola de masses, fet que es produeix
amb el bum turístic i la capacitat del món del treball de generar
oferta per a joves sense una qualificació important. Per açò és
del tot necessari el segon punt de la nostra proposició no de
llei, que el Govern estableixi pactes amb els sectors econòmics
per a la contractació de personal qualificat, tot exigit formació
i titulació pertinents de Formació Professional. 

El tercer punt fa referència a les causes socials associades
al fracàs escolar. Com hem apuntat més amunt, el nivell social
i cultural dels pares és un factor molt important que determina
l’èxit o el fracàs escolar. Segons Álvaro Marchesi, en un treball
sobre el fracàs escolar apunta que dos dels indicadors més
significatius pel que fa al cas són el temps d’escolarització dels
pares i el tipus de treball que realitzen. Els alumnes, els pares
dels quals compten amb un major nivell social, cultural i
econòmic, tenen més possibilitats de tenir èxit en els estudis.
No és gens estrany per tant, trobar diferències molt marcades
en el rendiment dels alumnes quan es comparen els centres
situats en barris de classe mitjana, amb altres ubicats a zones
populars. Si a açò hi afegim els alumnes d’escolarització
tardana i provinents de la immigració, entre trobam amb la
necessitat de fer una intervenció socioeducativa selectiva, en
funció dels centres i de la procedència dels alumnes, no
intervencions de caràcter general. Aquesta intervenció
socioeducativa pensam que s’ha de fer molt lligada amb els
ajuntaments, que són els que coneixen més la problemàtica
sociofamiliar dels nostres infants i adolescents i els que a través
de diversos serveis poden contribuir, juntament amb l’escola,
a afrontar les diverses situacions que es produeixen:
absentisme, abandonament prematur, manca de recursos
familiars, situacions familiars desestructurades, etcètera. És en
aquest sentit que proposam que el Parlament insti el Govern de
les Illes Baleares a promoure acords amb els ajuntaments per
afrontar conjuntament les causes socials associades escolar i
l’abandonament prematur.

El Govern del Partit Popular no ha estat capaç d’abordar en
tota la legislatura una política adequada per afrontar el fracàs
escolar, no ha fet polítiques actives orientades a reduir els mals
resultats en les àrees instrumentals de llengua i de
matemàtiques. No ha abordat l’absentisme, l’abandonament
prematur, o fins i tot el fet de deixar l’escola abans d’acabar
l’ensenyament obligatori. Quines mesures concretes ha pres per

tal de reduir l’elevat nombre de repetidors i la insuficiència en
la graduació en l’ensenyament obligatori? Què ha fet per
identificar aquells centres més necessitats, o aquelles zones allà
on el fracàs escolar és més elevat? Quines mesures i a quins
centres s’han portat a terme programes específics amb objectius
avaluables tendents a abordar aquestes problemàtiques? Ara
senyors del Grup Popular tenen l’oportunitat, sinó d’esmenar
tot allò que no han fet durant aquests 4 anys, sí almanco
d’apuntar-se al carro de reconèixer una oportunitat de fer front
a aquesta problemàtica escolar, d’acceptar que promoure l’èxit
dels nostres estudiants és possible quan hi ha voluntat de tirar
endavant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosch. Per part del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, per
part del nostre grup hem de dir que donarem suport a la
proposició no de llei que ha presentat el Grup Parlamentari
Socialista perquè ja hem dit en moltes ocasions en aquesta
cambra i també en comissió, que el fracàs escolar i tot el que
això comporta aquesta paraula, o el tema del fracàs, és un tema
molt preocupant a les nostres Illes. Tenim, jo no vull donar
dades que ja s’han donat de manera reiterada en aquesta
cambra, tenim un dels índex de fracàs escolar més elevats de tot
l’Estat espanyol i sobretot, tot allò que està relacionat amb
aquesta qüestió, com és l’abandonament prematur dels estudis,
aquell alumnat que no surt suficientment preparat per afrontar
allò que és després una tasca laboral i un nivell d’activitat
sociocultural més o manco acceptable, cada vegada és més
gran. Per altra banda tenim de cada vegada menor quantitat
d’alumnes que estudien cicles formatius i sobretot estudis
superiors. I en aquest sentit podríem fer una llarga llista que el
que dóna, més que un panorama de dir que no es pot fer res, tot
el contrari. El diagnòstic està molt clar, el que passa és que hi
ha d’haver actuació.

Des d’aquesta tribuna nosaltres hem fet propostes que
sempre han estat majoritàriament rebutjades i les que han estat
acceptades després tampoc s’han aplicat. Però amb una idea
molt clara, davant d’un problema el que no es pot fer és girar-se
a una altra banda, sinó tot el contrari, afrontar-lo i és plantejar
propostes clares per tirar endavant. Per tant, davant d’aquest
problema educatiu, que nosaltres entenem que no només és un
problema educatiu, sinó que és un problema social, econòmic
i per tant, també cultural. Nosaltres creim que és una gran
responsabilitat que precisament les generacions més joves no
tenguin en el segle XXI una educació com cal, que no puguin
realment tenir una formació que els permeti desenvolupar-se no
només pel món laboral i professional, sinó també pel món
social, per participar d’una democràcia allà on el coneixement,
allà on realment allò que és la cultura sigui un aspecte clau i
molt important. Nosaltres per tot això i perquè creim en aquests
valors, consideram que la qüestió relacionada amb fracàs
escolar és un tema que va molt més enllà de l’àmbit purament
educatiu.
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Per altra banda també hem de dir i per tant, donam suport
a aquests tres punts, perquè tal i com ha dit el portaveu del
Partit Socialista, no es pot afrontar aquest problema només des
d’una òptica, sinó tot el contrari, no tenint respostes generals i
per tot igual, sinó precisament tenint propostes coordinades
entre distints sectors i sobretot, també de manera més concreta
i cercar quines actuacions podem fer en cada àmbit. Per això el
primer punt que és elaborar aquest estudi per identificar els
centres allà on es produeixen els índexs més elevats de fracàs
escolar ens sembla d’un sentit comú molt clar, perquè és allà on
s’han de fer els majors esforços per intentar dotar de totes les
necessitats que requereixen.

Per altra banda també pel que fa el segon punt, d’implicar
o establir pactes amb el sector econòmic per a la contractació
de personal qualificat. Nosaltres creim que això també és un
tema fonamental. Vull només recordar que els empresaris, la
patronal allà on tenen l’activitat econòmica més important de
la nostra comunitat, el turisme, la lligada als serveis i la
construcció, ja varen dir i han dit en el seu moment que tenen
problemes per manca de mà d’obra qualificada. És a dir, en
aquest moment hi ha realment una manca de personal qualificat
per cobrir llocs de feina a hoteleria, construcció, restauració i
transport. Precisament això du a una mala tasca professional en
tots aquests àmbits. Per això nosaltres també creim que és
absolutament necessari que es faci aquesta tasca amb els
sectors econòmics perquè realment hi hagi un personal preparat
professionalment i que pugui fer front a totes aquestes tasques
de la manera més preparats possible.

I evidentment el tercer punt, que és promoure acords amb
els ajuntaments per afrontar conjuntament causes socials. Ens
sembla també molt encertat, tenint en compte que un aspecte
molt relacionat amb els aspectes educatius i de fracàs són els
aspectes socials i els ajuntaments hi juguen un paper clau.

Acab per tant, per dir que nosaltres donarem suport en la
línia d’allò que hem defensat al llarg d’aquesta legislatura.
Sobretot perquè entenem que aquest problema no pot ser un
tema en el qual senzillament es digui que tot és negre i que per
tant, no podem fer res, sinó tot el contrari. Tenim davant un
dels reptes més importants a nivell social, a nivell educatiu i
econòmic. L’administració pública té el deure i la
responsabilitat d’intentar que realment les generacions, sobretot
les generacions futures, tenguin la preparació que els pertoca
per ser un bons professionals i per ser també un bons ciutadans.
Per això nosaltres creim que aquesta proposició no de llei va en
aquest sentit i és evident que li donarem suport. A més, també
demanaríem al Partit Popular que reflexionés sobre aquestes
propostes perquè fa massa vegades, de massa maneres diferents
que li hem fet arribar..., li demanam que hi hagi una implicació
major, estam disposats evidentment a colAlaborar perquè creim
que és un problema que va molt més enllà d’una actuació única
d’una sola administració i sempre hem rebut el no per resposta.
Esperem que aquesta vegada sigui diferent i en aquest sentit
així nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr.
Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En el
nostre entendre en realitat aquesta proposició no de llei afronta
tres problemàtiques distintes, si bé evidentment molt
relacionades entre si. La necessitat d’actuar amb decisió davant
l’alarmant índex de fracàs escolar i abandonament d’estudis per
una part. La necessitat de qualificació professional, és una altra
temàtica relacionada. I finalment, la colAlaboració entre
institucions per aportar solucions conjuntes. S’ha de dir que
nosaltres també consideram que açò és una temàtica força
seriosa, una problemàtica que va bastant més enllà de les
capacitats o possibilitats en molts de casos de les
administracions públiques. Jo crec que no hem de fer
demagògia al respecte, en realitat de posar-hi o no posar-hi
remei ens hi jugam tots molt. Ens hi jugam, ni més ni manco,
que el futur i com han dit els portaveus que m’han precedit, el
futur de la nostra societat.

Així i abans d’entrar en les mesures concretes que planteja
la proposició no de llei, crec que no està demés una reflexió
inicial. L’abandonament d’estudis no és un fenomen aïllat, no
és un element que es pugui dissociar de la realitat social que
l’envolta, no és una nafra que es pugui solucionar amb
actuacions puntuals. Ni tan sols per ser justos és imputable del
tot a un o altre Govern, tampoc a aquest, encara que certament
ara per ara aquest Govern té la responsabilitat d’intentar
solucionar-ho. El fenomen dels alts índex d’abandonament
d’estudis que patim a les Illes Balears és una característica més
d’un model social i econòmic que s’ha anat vestint any rera any
a les nostres Illes. Som molts llavors els factors que incideixen
en aquesta problemàtica, alguns d’ells ja s’han dit, però sens
dubte l’abandonament d’estudis s’ha de veure com un
símptoma de què qualque cosa falla en el nostre model de
societat, qualque cosa no s’ha fet bé, en qualque moment es va
equivocar el camí. Per açò particularment a mi no m’agrada
gaire parlar de fracàs escolar, com si es volgués reduir la
problemàtica a l’àmbit de l’escola, com si fos un fracàs per
deixadesa personal de l’alumne, o conseqüència d’un mal
funcionament dels centres educatius. No es pot ser tan
simplista, ens equivocaríem si ho fóssim. Reduir així la
problemàtica és tant com no voler afrontar-la. Quan els índex
de fracàs escolar i d’abandonament són tan alts, estam parlant
certament d’un fracàs social. El fracàs d’una societat que no ha
sabut transmetre als seus alumnes la importància de l’estudi, la
necessitat d’una formació i qualificació professional i
l’absoluta mentida que s’amaga darrera el guany fàcil i que
massa vegades se’ls ven.

Per altra part ha de quedar ben clara una cosa, no és la
legislació estrictament educativa la que pot fer canviar les
coses, el que calen són elements de motivació. Hauríem de
començar a parlar de la cultura de la motivació, hauríem de ser
capaços de motivar els nostres joves a preparar-se per al futur,
a considerar la seva formació un objectiu valuós. I hauríem de
ser capaços, açò cada vegada és més difícil, d’arribar a les
famílies perquè considerin l’educació dels seus fills la major
inversió que poden fer. També haurien d’estar motivats els
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empresaris a exigir qualificació professional als seus
treballadors. He dit un fracàs social. Certament quan una
societat veu que un gran nombre de joves abandona els estudis,
o no aconsegueix un nivell adequat, s’ha de demanar quins són
els motius, açò és el primer que hauríem de fer. Només a tall
d’exemple en posaré uns quants, alguns ja s’han dit. Un mercat
de treball dinàmic que ofereix sous atractius per als
adolescents, malgrat no tenguin qualificació professional. Per
exemple, quin alAlicient pot tenir un jove per fer un cicle
formatiu de restauració si veu els seus companys, que sense cap
estudi, fan el mateix treball i guanyen el mateix sou? Cap
alAlicient. 

Tenim també un sistema educatiu excessivament
reglamentista, poc flexible a les Illes i arreu de l’Estat, que no
s’ajusta convenientment i amb la rapidesa suficient als
constants canvis socials. Les coses ens canvien dia a dia,
setmana a setmana, mes a mes i un canvi dins el sistema
educatiu pot durar anys i més anys. Tenim també una
aculturació de la nostra societat, que ha assumit malauradament
en bona part, la cultura del guany fàcil, de la riquesa ràpida, del
pelotazo de sustentació com si fossin valors a seguir. Han
tingut també uns canvis socials rapidíssims, en unes poques
dècades a les Illes hi han acudit persones d’altres llocs de
l’Estat espanyol i darrerament d’arreu del món, amb els reptes
d’integració que açò suposa. I açò no és un problema, sempre
ho dic, ni tampoc una amenaça, faltaria més! Però no podem
negar que afegeix complexitat al sistema educatiu i a tota la
societat. També s’ha donat una pèrdua dels valors culturals i
tradicionals de les societats en les distintes illes. En sociologia
es parla d’una pèrdua de control social. I també i és ben cert,
des del PSM ens hem afartat de denunciar-ho governi qui
governi a Madrid, una crònica discriminació de les Illes
econòmica i financera, que s’ha traduït amb una mancança de
fons per actuar en molts de camps, entre altres els serveis
educatius i socials per fer front a aquestes situacions.

Molts de factors, moltes circumstàncies i naturalment,
moltes mesures que s’han de prendre, però cal tenir consciència
no és ràpida, no ho pot ser, el remei no és immediat. Caldran
molts esforços per invertir aquesta dinàmica que ja fa molts
d’anys que dura. Precisament per açò no podem valorar d’altra
manera que no siguin de positives les mesures d’aquesta
proposició no de llei. Són tres mesures senzilles, però que
marquen l’inici d’un camí i que jo crec que poden ser efectives.
Jo esper sincerament, com també ho esperava la portaveu
d’Esquerra Unida i Els Verds, que siguin aprovades per
unanimitat, ni que sigui com a mostra que al final de la
legislatura almanco estam tots d’acord en fer passes per
solucionar aquest problema i que és un dels més greus que
tenim avui en dia. Esperem que el grup majoritari de la cambra,
el Grup Popular, que en realitat és el que té la clau per dir si
s’aprova o no s’aprova, que no s’oposi a aquestes tres mesures.
I sobretot, no s’hi oposi amb la típica i tòpica excusa de què “ja
ho estam fent”, açò sincerament no seria de rebut. En un tema
així, encara que facin el que facin, mai serà suficient, sempre
serà poc.

No entraré a comentar detalladament les mesures concretes,
ja ho ha fet perfectament el Sr. Bosch. Simplement dir que em
semblen molt assenyades, són petites fites en un camí que serà
molt llarg i no estaria gens malament que a finals de la

legislatura comencéssim, almanco en aquest aspecte, a caminar-
lo junts.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup
Parlamentari Popular la Sra. Maria Anna López té la paraula.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Realment s’ha dit que és un tema reincident i hi estam d’acord,
en què el fracàs escolar i l’abandonament prematur dels estudis
és un dels problemes més greus que sofreixen a l’actualitat els
sistemes educatius. La transcendència de les seves
conseqüències que fins i tot sobrepassen l’àmbit escolar i la
seva extensió, en major o menor grau, per a tots els països
desenvolupats justifiquen l’interès de tots per palAliar-ne els
efectes. L’elevat nivell d’absentisme escolar i d’abandó
mostren l’existència d’un alt grau de fracàs escolar que
requereix una acció global, allunyada de la creença que els
alumnes són ganduls o ximples. El fet que hi ha hagi escolars
amb dificultats per superar amb èxit les exigències del sistema
educatiu implica no tan sols factors individuals, sinó també
educatius, socials i culturals. Estic d’acord, el Sr. Riudavets ho
ha dit, que és un conjunt de coses.

Els diferents estudis, treballs, congressos, realitzats sobre
fracàs escolars, entre aquests els tres congressos anuals
celebrats a Palma des de l’any 2004, tenen com a objectius
conceptualitzar el problema del fracàs escolar; definir les seves
causes i les seves conseqüències, conèixer la situació del fracàs
escolar a les Illes, a Espanya, i comparar-les amb els països del
nostre entorn i orientar la direcció que haurien de prendre les
actuacions que vulguin donar solucions al problema. Tots ells
permeten ja identificar de manera clara les causes del fracàs
escolar, causes intelAlectuals, falta de motivació, absentisme,
problemes (...) i emocionals, falta de tècniques i hàbits d’estudi,
programació inadequada, classes nombroses, necessitat de més
suport al professor per part d’especialistes. També conclouen
que els pares són peça clau per superar el fracàs escolar i que
el treball comú de pares i educadors és un element bàsic per
enfrontar aquest problema.

A més d’aquesta realitat ja existent, la Conselleria
d’Educació i Cultura de les Illes Balears, en el marc de les
seves competències, realitza periòdicament avaluacions del
sistema educatiu, avaluacions que inclouen dades del context
social i familiar, dades del rendiment dels alumnes a les
diferents àrees avaluades, així com altres factors que incideixen
en el rendiment acadèmic.

D’acord amb tot açò i per tal d’intentar evitar o reduir el
fracàs escolar, la Conselleria d’Educació, durant aquesta
legislatura, dins les seves possibilitats i en l’àmbit d’actuació,
ha potenciat diferents mesures i actuacions:

1. Cursos de formació de professorat tant el que es fan als
centres de professors, com els que la Conselleria d’Educació i
Cultura dóna suport. Aquestes realitzacions tenen com a
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objectiu, entre d’altres, que el professorat millori les seves
habilitats i estratègies per tal d’abordar i prevenir amb més
seguretat el fracàs escolar.

2. Increment continu del professorat de suport destinat a
l’alumnat amb necessitats educatives especials i a l’alumnat de
compensació educativa. En els centres d’ensenyament s’ha
augmentat la quota d’especialistes de pedagogia terapèutica,
audició i llenguatge i atenció a la diversitat, ho hem dit
diferents vegades.

3. Ha augmentat considerablement durant aquesta
legislatura el nombre de programes d’intervenció
socioeducativa, a més dels que funcionen mitjançant convenis,
ajuntaments, Conselleria d’Educació, Sr. Bosch, s’està fent. Cal
destacar el programa ALTER, desenvolupat des del desembre
del 2005, en colAlaboració amb la Direcció General de Menors
i Família de la Conselleria de Presidència i Esports, adreçat a
aquells alumnes entre 14 i 16 anys que necessiten mesures
educatives especials i que, entre d’altres circumstàncies, estan
en situació d’inadaptació o fracàs escolar.

4. Manteniment i nova dotació de professorat per atendre
alumnat amb mesures de protecció judicial o a centres
d’acollida.

5. Manteniment i nova dotació de professorat per atendre
alumnat que, per motius de malaltia, no pot assistir a classe.

6. Tot els centres d’ensenyament poden disposar dels
programes de diversificació curricular; tenen professorat
específic per dur-lo a terme i té com a objectiu afavorir l’èxit
escolar de tots els alumnes.

7. Setanta programes de garantia social, setanta programes
destinats als alumnes que no han obtingut el títol de graduat en
educació secundària obligatòria.

8. Trenta-dos programes per a la integració social i laboral,
nivell més elemental de formació professional per a alumnes
sense cap titulació.

9. Programes experimentals: un de suport a centres en
colAlaboració amb el MEC, per donar suport als alumnes amb
possible fracàs escolar. Un altre de diversificació curricular
professional per donar resposta a l’alumnat amb dificultats i
poder conciliar qualificació professional i competències
bàsiques de caràcter general.

10. Educació d’adults. Des de la Conselleria d’Educació
s’ha fet molta feina per fer possible que qualsevol persona en
qualsevol moment de la seva vida pugui accedir a l’educació.
I per açò existeixen tota una sèrie de vies obertes per continuar
la formació: centres d’adults, educació d’adults a distància,
batxillerat nocturn, batxillerat també a distància.

I per últim i en darrer lloc, i no per açò manco important,
s’han afavorit els factors que han fet créixer en quatre anys en
més d’un 40% la matrícula dels estudis de formació
professional. S’ha fet un gran esforç, s’han implantat 48 nou
cicles, distribuïts a tota la geografia de les nostres illes i crec
que ben elegits, perquè han tingut molt bona acceptació. Per

tant, hi ha gent que no se n’assabenta gaire de veure què es fa,
de veure què es fa, no en té ni idea de què es fa o es deixa de
fer.

Després de totes aquestes consideracions i a pesar del
nostre convenciment que la seva proposició no de llei està
presentada en un sentit positiu, no li vull llevar, crec que sí,
però creim i crec que es fa i s’està fent molta feina, s’està
preocupats i no ho podem acceptar. Actualment, ara no és
necessari, no ho consideram necessari realitzar cap estudi per
identificar on es produeixen els majors índexs de fracàs escolar;
com he dit ja es fa i es fa periòdicament, no s’ha fet i es deixa
allà a un calaix, no, s’està fent i es fa periòdicament.

Tampoc no és necessari establir cap nou pacte amb els
sectors econòmics per a la contractació del personal, està
regulat. Es farà quan sigui necessari, perquè està regulat. Ni
promoure nous convenis amb els ajuntaments per afrontar les
causes socials associades al fracàs escolar. I l’abandonament
prematur dels estudis, també ho he dit, en els ajuntaments es fa
tot el necessari perquè es faci tot el que s’ha de fer. Per tant,
crec que es dedueix que no podrem votar a favor aquesta
proposició no de llei relativa al fracàs.

Podríem seguir parlant, n’hem parlat molt, però crec que
només em quedava aquí tornar detallar una altra vegada, el
conseller ho ha repetit moltes vegades, tots tal vegada ja estam
cansats a aquesta hora, però em sap molt de greu, no podem
acceptar-ho; vostès diran com sempre que el PP que passa
“rodillo”, que passa el que sigui; nosaltres, i ho hem dit també
moltes vegades, no es tracta de passar “rodillo” o no, quan una
cosa no es fa intentam fer-ho, però si ja es fa i encara que
quedin dos mesos i és ver que aquesta proposició no de llei fa
mig any que estava entrada, ja m’ho dirà també, supòs que
m’ho dirà, però tampoc amb mig any si ja ho feia, tampoc no
crec que l’haguéssim acceptada.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. López. Sr. Bosch, ja per tancar.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Abans de tot agrair als grups parlamentaris que han donat
suport o que donen suport a la proposició, al PSM-Entesa
Nacionalista i a Esquerra Unida i Els Verds.

Sra. Diputada, no val a dir que el sistema compte amb tota
una sèrie d’infraestructures que ja funcionaven fa temps,
programes de diversificació curricular, de garantia social,
d’equips d’atenció primerenca i orientació escolar que han
incrementat el nombre de professorat i d’especialistes amb
professors de suport. Per cert, en relació amb aquest punt, es
cert que s’ha augmentat el nombre de professors, però també
que han augmentat les ràtios professor-alumne, segons dades de
la pròpia conselleria, mentre en el curs 2003-2004 hi havia un
professor de suport per cada 13,3 alumnes, en el curs 2004-
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2005 hi havia un professor per a cada 14,5. Per tant, en realitat
no s’ha fet sinó rebaixar la ràtio professor-alumne.

Quins són els resultats de totes aquestes intervencions que
diuen que s’han fet i de tots aquests programes? Han aconseguit
rebaixar el fracàs escolar i l’abandonament del sistema?

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Si no és així, no han fet res de positiu en relació amb
disminuir el fracàs escolar i rebaixar l’abandonament del
sistema.

Les mesures de tipus general ajuden tots els alumnes i tots
els centres per igual, però no es tracta d’açò, es tracta de ser
selectius; donar més recursos a qui més necessitats té; tractar
els desiguals d’igual manera que tothom és perpetuar la
desigualtat, és per açò que es fa necessari realitzar un estudi per
identificar els indrets i els centres on hi ha més fracàs escolar
i més abandonament per proporcionar-los més recursos.

Diu que es fan avaluacions periòdiques del sistema
educatiu. Sí, efectivament, hi ha un informe sobre l’absentisme
escolar del curs 2004-2005, però és un informe ben
qüestionable com es va escollir la mostra, perquè s’analitzen
més centres de concertada que centres públics; quins són els
objectius d’aquesta anàlisi; quin valor té quan es tan poc
discriminatori que només estableix quatre grups, Palma, pobles,
Menorca i Eivissa? Es pot intervenir de manera eficaç quan és
tan poc precís? Quines actuacions s’han dut a terme a partir
dels resultats?

També esment als tres congressos sobre el fracàs escolar.
En el primer congrés es deia, referit a Madrid, que se situava a
les zones que compten amb més configuració social de classe
treballadora, el fracàs escolar es donava més en aquestes zones
i menys en els que estaven ubicats a zones residencials. La
pregunta seria: han fet alguna cosa per intervenir en els centres
o a les barriades més populars per reduir el fracàs escolar?
També es deia de la necessitat d’una forma implicació del
professorat, de l’empresariat, de l’administració i dels pares i
mares, han fet alguna cosa en aquest sentit?

En el segon congrés, destinat al professorat, es proposaven
quatre eixos entorn dels quals giràs la formació; s’han treballat
aquests quatre eixos? I del curs d’adaptació pedagògica, s’ha
modificat el seu contingut i la seva estructura?

En el tercer congrés, que encara no hi ha les conclusions o
encara no s’han fet públiques, quines mesures es pensen
prendre en relació amb ponències com Ciutat, segregació
urbana i escola, Educación, trabajo y producción en la
sociedad del conocimiento; una estratègia educativa a l’entorn
de les famílies en el municipi.

Els congressos poden ser molt polits, es poden fer multitud
de congressos, però s’apliquen els resultats d’aquests
congressos? Nosaltres no en coneixem cap. De què han servit

aquests congressos sinó per aparentar que els preocupa aquest
problema, però que en realitat no es fa res?

El balanç del govern del Partit Popular, en aquest capítol
tan important de la política educativa és ben magra, el suspens
en aquesta matèria és rotund i el seu fracàs a l’escola és com
perquè se’n vagi a l’oposició sense títol i que se cerqui una
feina precària i sense Seguretat Social.

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, bones tardes a tots. Senyores i senyors diputats,
que jo crec que més que torns incidentals el que hem de fer és
anar a dinar, no us ho pareix?

Per tant, senyores i senyors diputats, Sr. Bosch, amb el seu
permís, ja està situat. Podem passar a votar idò. Passam a
votació.

23 vots a favor; 29 en contra; cap abstenció.

Senyores i senyors diputats, s’aixeca la sessió.
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