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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats, si els sembla bé
començam el plenari 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. 907/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a neteja a l'Escola Joan Miró.

Primera pregunta, RGE núm. 907/07, ajornada a la sessió
anterior, relativa a neteja a l’escola Joan Miró, que formula la
diputada Sr. Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista.

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Faré una miqueta d’història
per aclarir el significat de la meva pregunta. El ColAlegi Públic
Joan Miró té, des de sempre, servei de menjador perquè està
ubicat en un lloc on les famílies treballen i és molt necessari
aquest servei. Fa tres anys que es va recuperar aquest servei i
van començar realment els problemes. El que vull dir és que fa
tres anys que reclamen i volen solucions. 

Actualment hi dinen 55 nins cada dia i s’utilitza una aula
com a menjador provisional. La qüestió que jo plantejo és que
el rentavaixelles es va instalAlar de manera provisional mentre
s’habilitava el lloc nou a un wàter on estan els lavabos dels
nins, estic parlant d’això, d’un wàter utilitzat per habilitar un
rentavaixelles. Dic que es va fer mentre s’habilitava el nou lloc
perquè curiosament en el ColAlegi Joan Miró hi ha lloc per fer
un nou menjador, només s’ha de tirar un envà i fer la
instalAlació d’aigua. Així mateix com ho dic.
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Davant això jo li pregunto, Sr. Conseller, per quin motiu
permet que a l’escola Joan Miró es netegin els plats dels nins
dins els lavabos de primària?

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. Sra. Diputada, els plats no es netegen
dins els lavabos de primària, això no és així. És a dir, no és el
mateix un bany que una habitació amb un bany, és a dir, no és
el mateix. Existeix, sí, ja pot mostrar totes les fotografies que
vulgui, existeix -escolti- una habitació on hi ha un bany que no
s’emprava, que venia a ser una habitació que s’utilitzava de
traster que, provisionalment, efectivament, s’hi ha posat i s’hi
a instalAlat el rentavaixelles.

Durant aquest estiu es duran a terme les obres necessàries
de recuperació del menjador, perquè el menjador existia
històricament, el que passa és que quan es va abandonar en un
moment determinat l’ús d’aquest menjador es va convertir en
un aula, llavors nins tornaren a reclamar la possibilitat de tenir
menjador i anaven a menjar al colAlegi veïnat, Camilo José
Cela, quan els acompanyants dels nins es varen negar a
continuar fent aquest servei, es va haver de rehabilitar un
menjador que no existia en aquell moment. 

Per tant, la readequació que vostè diu no és tan senzilla, tot
i que està previst que durant aquest estiu es puguin fer les
reformes necessàries perquè l’any que ve existeixi aquest
menjador.

EL SR. PRESIDENT.

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, jo moltes coses que he
parlat aquí, potser no les he vistes personalment, però aquesta
vegada sí, aquí tenc les fotografies per qui les vulgui veure. La
qüestió és que estam parlant d’uns lavabos, d’uns wàters, n’hi
ha sis dels quals un s’ha habilitat per posar-hi el rentavaixelles
a dins i els altres cinc continuen al costat, al davant hi ha els
lavabos on es renten les mans. Estem parlant que aquesta
situació, que fa ser denunciada fa molt de temps, ha estat
qualificada de lamentable pel mateix gerent de l’IBISEC, que
va prometre que, per descomptat, les obres començarien tot
seguit que es va qualificar aquesta situació de lamentable.

Estam parlant que l’ajuntament hi va anar a fer una
inspecció sanitària el mes d’octubre, el mes de novembre,
perdó, i va dir que teníem deu dies hàbils per convertir això en
una instalAlació que pogués tenir registre sanitari, perquè no en
té, estem parlant del mes de novembre, deu dies hàbils. I estem
parlant, Sr. Conseller, que el mateix IBISEC ha dit que fer
l’habilitació ...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

...total del menjador val 30.000 euros, però arreglar l’aigua
val 2.000 euros. 

El que jo li estic dient, Sr. Conseller, és que vostè pot dir
moltes coses de les inversions, però en aquest moment el
balanç d’aquestes promeses incomplides i la trencadissa de
compromisos que vostè ha fet ens porta a tenir la vergonya que
no podem arreglar uns lavabos que tenen un rentavaixelles. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada, per favor. 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. A mi no em costa ni un pèl
reconèixer que aquesta és una situació que no és correcta i que
no m’agrada, no em costa gens i ho reconec i he dit que aquest
estiu estarà resolt. El que no puc acceptar com a bo és que la
darrera pregunta que em fa el Grup Parlamentari Socialista
sigui, com ha fet tantes vegades, convertir la petita anècdota en
la categoria general davant un procés d’inversions que no és
comparable, el que s’ha fet aquesta legislatura, amb el que es
va fer a l’anterior legislatura, en què vostès tenien la
responsabilitat de resoldre tots aquests problemes que nosaltres
hem hagut de resoldre en tot aquest temps. 

Aquesta situació sí que és la realitat de... Insistesc, a mi no
em costa reconèixer que hi ha coses que s’han de millorar, però
no puc acceptar i donar per bo que aquesta sigui la política del
departament ni molt menys! És a dir, és una política
d’inversions molt més àmplia que la que vostès feren o
pogueren fer. És una política de realitzacions molt més àmplia
i la gestió de l’IBISEC s’ha demostrat, enfront del que vostè
vol presentar avui aquí amb un detall que jo reconec que és
dolent, s’ha demostrat com una política d’inversions, de
realitzacions molt notable i, per tant, estic molt agraït a tots els
que l’han pogut dur a terme d’una manera tan brillant. Crec que
això el públic ho veu en claredat i naturalment, les petites
reformes que s’han de fer, es faran a tots els centres, també a
aquest centre de Joan Miró que, naturalment, mereix la millora
com mereixen tots els centres, com mereixen tots els alumnes
de les Illes Balears a ser millor tractats. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 900/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a imatge promocional a la fira
turística de Berlín.
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La segona pregunta decau.

I.3) Pregunta RGE núm. 975/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Eduardo Puche i Castillejo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a premi als millors expositors de la ITB.

Passam a la tercera pregunta, RGE núm. 975/07, relativa a
premis als millors expositors a la ITB, que formula el diputat
Eduard Puche i Castillejo, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, Sr.
Conseller de Turismo, ¿qué supone para usted la concesión del
segundo premio a los mejores expositores de las Islas Baleares
durante la Feria Turística de Berlín -ITB- celebrada
recientemente? Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme:

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
doncs, una gran satisfacció, no tant personal, sinó sobretot per
la magnífica feina que durant aquests darrers anys s’ha fet per
part dels funcionaris, dels treballadors de l’Institut Balear del
Promoció Turística, de l’IBATUR, que crec que veuen premiat
i reconegut els seu esforç i la seva feina amb un premi
d’aquesta naturalesa, segurament a la principal fira turística del
món. 

Crec que la presència a fires, a través d’aquests estands,
representa la millor manera de mostrar-nos al món i el fet que
haguem encertat i que aquest estand hagi estat premiat com ho
ha estat a la darrera edició de l’ITB demostra que la imatge que
hem transmès de les nostres illes als principals mercats
emissors ha estat la correcta. 

Però voldria en aquest sentit tornar al primer punt i, en
resposta al que vostè em demanava, Sr. Diputat, sobretot una
gran satisfacció i un desig de felicitació pública -i que en quedi
constància a més a aquest Diari de Sessions- per la magnifica
feina desenvolupada per tots els professionals que durant
aquests anys han fet feina en benefici de la promoció turística
de les Illes Balears. 

Moltes gràcies. 

I.4) Pregunta RGE núm. 980/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla de rehabilitació integral de la Platja de
Palma.

EL SR. PRESIDENT:

Quarta pregunta, RGE núm. 980/07, relativa a Pla de
rehabilitació integral de la Platja de Palma, que formula el

diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme, ens
agradaria conèixer al Grup Parlamentari Popular quina
valoració fa vostè de la signatura d’aquest conveni que va fer
recentment i que fa referència a la remodelació integral de la
Platja de Palma.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, jo crec que sobretot demostra la voluntat, l’esperit de
consens entre les distintes administracions. Crec que això
sempre és positiu i és bo que siguem capaços de destacar-ho.

Aquest és un projecte pioner a Espanya. És un projecte que
va sorgir de la iniciativa, efectivament, del Govern de les Illes
Balears, però que pretenia que fos qualque cosa més que un
simple programa d’excelAlència o de dinamització turística a
l’estil dels que ja existeixen en aquest moment al nostre país. 

Volia ser -com dic- un projecte pioner, un projecte que
pogués demostrar a la resta del món que som capaços de
transformar, rehabilitar i reconvertir destinacions turístiques de
primera generació, destinacions turístiques madures i que som
capaços de posar-les en condicions de competitivitat en aquest
futur que ens espera. I era imprescindible en aquest sentit
comptar amb l’acord, comptar amb la colAlaboració de totes les
administracions afectades que eren, a més del Govern de les
Illes Balears, sobretot els ajuntaments, el Consell de Mallorca
i el Govern de l’Estat.

En aquest sentit he d’agrair a totes les institucions, a totes
les administracions, l’esforç que s’ha fet per aconseguir aquest
consens, per aconseguir aquest compromís de futur que ens
permeti demostrar en el futur que l’exemple de la Platja de
Palma, l’exemple de reconvertir, de rehabilitar una zona
turística madura és un exemple, és un model a seguir en el futur
per altres destinacions turístiques.

Per tant, avui voldria aquí destacar, sobretot, la imatge de
consens, la imatge de colAlaboració, però permeti’m que faci
una menció molt especial, sobretot a qui més ha cedit en aquest
compromís, qui més ha cedit en la constitució d’aquest nou
consorci que són, sense cap dubte ni un, l’Ajuntament de Palma
i l’Ajuntament de Llucmajor que han integrat en aquest
consorci competències urbanístiques, competències pròpies i
exclusives, a les quals sempre consta renunciar per part d’una
administració. És per això que, juntament amb aquest consens,
vull també destacar l’esforç de generositat institucional tant de
l’Ajuntament de Palma com de l’Ajuntament de Llucmajor. 

Moltes gràcies.
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I.5) Pregunta RGE núm. 977/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a turisme de creuers.

EL SR. PRESIDENT:

Cinquena pregunta, RGE núm. 977/07, relativa a turisme de
creuers, que formula el diputat Sr. Santiago 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, sabem que durant aquesta legislatura el procés que
ha tengut el sector del turisme ha estat molt favorable, s’ha
recuperat una situació que s’havia perdut la legislatura anterior
i, concretament, li volíem demanar avui com ha evolucionat
durant els darrers mesos el turisme de creuers a les Illes
Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, el turisme de creuers és un dels sectors que a nivell
mundial està experimentant una major evolució durant els
darrers anys. De fet i en xifres generals li podria dir que durant
els darrers deu anys el turisme de creuers s’ha duplicat al
conjunt mundial i té una evolució cada vegada més important
i no és una excepció el cas de les Illes Balears amb els seus
ports més importants, com és el cas de Palma, Maó i Eivissa,
que tenen unes condicions geogràfiques, enmig de la mar
Mediterrània, que els fan estar situats en una condició jo crec
que magnífica per aspirar a un gran futur en aquesta matèria.

Però sí que crec que és important destacar que l’evolució
d’aquest sector estarà sempre condicionada a la possibilitat de
tenir unes infraestructures en condicions, unes infraestructures
que siguin capaces d’acollir aquest turisme, aquest sector tant
important com és el turisme de creuers. D’aquí, que des del
Govern de les Illes Balears creguem que sigui important de
cara al futur, des d’un punt de vista estratègic, intentar fer totes
les anàlisis, totes les reflexions que siguin necessàries per
aconseguir que els nostres principals ports puguin escometre un
procés de modernització de les seves infraestructures i dels seus
serveis que permetin a aquest turisme de creuers apostar per
Palma, per Mallorca, per Menorca i per Eivissa com a punts
importants de sortida i d’arribada d’aquests creuers.

Creim que és un turisme molt important, interessant des del
punt de vista, sobretot, de l’oferta complementària. Hem de
tenir en compte que moltíssims d’aquests turistes es passegen
per les ciutats, compren a les botigues, consumeixen als bars,
molts dinen o sopen als distints restaurants que hi pot haver a
aquestes ciutats i, per tant, si bé no hi ha un component
d’allotjament com hi pugui haver en el cas del turisme hoteler,
és evident que hi ha un component claríssim d’oferta
complementària que resulta certament interessant. D’aquí que

des del Govern també vulguem fer una aposta decidida i ferma
en relació amb aquest sector turístic. 

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 979/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a protecció d'espais naturals.

EL SR. PRESIDENT:

Sisena pregunta, RGE núm. 979/07, relativa a protecció
d’espais naturals, que formula la diputada Sra. AssumptaVinent
i Barceló, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller de Medi Ambient, en aquesta legislatura el medi
ambient ha marcat clarament una gran diferència amb la
passada legislatura i, per tant, ha significat un abans i un
després clarament també a les nostres illes, sobretot en matèria
d’infraestructures i sobretot també en temes de protecció. S’han
fet quantitat de reunions i s’han tirat endavant nombroses lleis
de protecció com la LECO, en consens hem aconseguit triplicar
la protecció dels espais naturals. Amb això, per a mi, crec que
el Partit Popular ha demostrat quin és el vertader tarannà
d’aquesta legislatura.

Per tant, la nostra pregunta és, quin ha estat, per a vostè, el
grau de participació ciutadana en matèria de protecció dels
espais naturals durant aquesta legislatura? 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, Sra.
Portaveu. El règim de participació ha hagut de ser, com no
podria ser d’una altra manera, el compliment que ens marca la
normativa europea que qualsevol llei, decret o ordre en tema
mediambiental ha de requerir d’una participació més àmplia de
la normal que solen tenir totes les lleis.

Li posaré dos exemples. En el cas de la Llei d’espais de
rellevància ambiental, la LECO, ha anat des del que són tots els
membres de juntes rectores de tots els espais naturals, passant
per associacions agràries i altres associacions del món rural;
federacions i associacions com colAlegis oficials, la Federació
de muntanyisme, la de caça, la d’activitats subaquàtiques, i
moltes d’altres; associacions científiques, la Universitat de les
Illes Balears com a màxim exponent, també l’Associació
d’arqueologia, com associacions ecologistes, és a dir, tant el
GOB, el GEM, Greenpeace, Amics de la terra, Propietaris de
Mondragó, Amics de les tortugues o altres administracions;
lògicament els tres consells i els 67 ajuntaments també hi han
tengut accés i hi han participat d’una manera important.
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Però un exemple més concret, per veure’n un, seria el Pla
d’ordenació de recursos naturals Serra de Tramuntana, on hi
han participat en total 143 associacions, que varen ser incloses
al tràmit d’audiència. A part d’això hi ha hagut al tràmit
d’audiència una participació directa de 185 propietaris, també
hi hagut adhesió final, com vostè sap,  per part de la propietat
de 425 propietats, que impliquen més de 650 persones. També
es varen fer 20 taules informatives que varen estar posades a
Calvià, Andratx, Estellencs, Esporles, Valldemossa, Deià,
Sóller, Banyalbufar, Escorca, Pollença, Bunyola, Santa Maria,
Alaró, Lloseta, Fornalutx, Mancor de la Vall, Selva, Campanet,
Establiment, aquí a Palma, i Puigpunyent, per participar de tota
l’elaboració. 

És a dir, el que hem fet ha estat donar compliment a les
normatives europees i estam molts satisfets els sindicats, que hi
han estat participant, com Comissions Obreres, UGT, l’STEI,
i crec que tothom ha pogut dir la seva i després la incorporació
d’aquesta participació ha estat molt elevada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 976/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació dels espais naturals.

Passam a la setena pregunta RGE núm. 976/07, relativa a
situació dels espais naturals que formula la diputada Sra.
Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sr. Conseller de Medi Ambient, aquesta pregunta ve enllaçada
amb l’anterior i ve motivada perquè malgrat tot el que s’ha fet
durant aquesta legislatura quan un escolta als grups de
l’oposició pareix que a aquestes illes no s’ha fet res per protegir
els espais naturals. Per això, Sr. Conseller, m’agradaria que ens
digués quina és la situació dels espais naturals protegits de les
Illes Balears a data d’avui. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

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

Sí, gràcies, Sr. President. Per tal que quedi clar, és evident
que vàrem començar la legislatura tornant enrere el Parc
Natural de Cala d’Hort i Llevant i això ho vàrem dir a la
campanya i és veritat que aquí hi va haver unes hectàrees que
varen anar enrere. Això ho vàrem dir i ho vàrem fer. Com
acaba? Com acaba aquesta qüestió? Aquesta qüestió acaba que
de 30.000 hectàrees que hi havia en el mes de desembre del
2003 acabam amb 94.000. La qual cosa és així i no es pot negar
perquè un pla d’ordenació de recursos naturals té mesura

cautelar sobre el territori. A part, a partir d’haver aprovat la
Serra de Tramuntana, que només són 63.000 aquestes 94.000
són d’aquesta manera.

I a apart d’això, tenim distints plans d’ordenació de
recursos naturals en marxa. Un al sud de Menorca, que agafa
tres municipis, tenim també el de Cala d’Hort en marxa, un
altre que és el Trenc-Salobrar de Campos i un altre que és la
zona del Toro, Fornells a Menorca i aquests estan en procés,
van acabant, més l’ampliació del parc natural de Llevant. 

Així és com estan i tots aquests tenen ja mesures cautelars
sobre el territori, però el que és evident és que el de la Serra de
Tramuntana és un fet, està aprovat. És a dir, ja no és una
mesura cautelar tan sols, sinó que hi ha una norma i una figura
declarada. Jo entenc que després de 21 anys de voler aprovar
una figura a la Serra de Tramuntana a Mallorca, en 21 anys,
amb sis intents que havien fallat, sis intents, a la setena s’hagi
pogut treure gràcies al consens amb la propietat, gràcies a
aquesta colAlaboració de qui ha mantingut aquests espais, jo
entenc que això pica els defensors del medi ambient, que quan
els ha tocat governar no han estat capaços d’arribar a un sol
acord en aquest sentit.

Moltíssimes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 978/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conciliació de la vida
laboral i familiar.

EL SR. PRESIDENT;

Vuitena pregunta, RGE núm. 978/07, relativa a conciliació
de la vida laboral i familiar, que formula la Sra. Carme Feliu i
Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, abans
s’han comentat una sèrie d’objectius mediambientals, jo voldria
que quedàs de manifest que un dels objectius que ha perseguit
també de manera insistent aquest govern ha estat la conciliació
de la vida laboral i familiar, una conciliació que sigui real i de
veritat. Voldríem saber, Sr. Conseller, quines mesures o quan
es pensa aprovar les ajudes públiques destinades a afavorir
aquesta conciliació entre la vida laboral i familiar. 

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 diputades, senyors
diputats, aquest mes de març s’ha publicat la convocatòria que
vaig firmar el darrer dia del mes de febrer per un import
d’1.200.000 euros, vull recordar que és cinc vegades més que
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l’import econòmic que hi havia el 2004, i aquesta serà la
convocatòria per compensar de qualque manera la pèrdua
econòmica que suposa a pares o mares, transcorregut el període
de lactància o de permís oficial després de ser mare, el poder
tenir a càrrec fills menors fins a sis anys o bé persones amb
discapacitat física, psíquica o sensorial i nins fins a sis anys,
com he dit. També l’atenció directa d’un familiar en segon grau
de consanguinitat, el qual per raons d’edat, d’accident o de
malaltia no es pugui valer per ell mateix i això produeixi la
necessitat de reduir la jornada laboral fins a un màxim de la
meitat. També per a aquelles empreses que substitueixin o
supleixin les absències d’aquests treballadors o treballadores
contractant una dona que estigui desocupada, també tenim una
ajuda per contribuir a estalviar despeses d’aquesta contractació
afegida als treballadors. 

El període comprèn que el fet es produeixi entre el mes
d’octubre de l’any passat i el 30 de setembre d’enguany,
aquesta és la data final per solAlicitar aquests ajuts. Té la
conselleria un període de tres mesos per resoldre i si reuneixen
els requisits només per causes de no disponibilitat
pressupostària es denegaria.

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 984/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a utilització de les institucions en benefici propi.

EL SR. PRESIDENT:

Novena pregunta, RGE núm. 984/07, relativa a utilització
de les institucions en benefici propi, que formula la diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, la setmana passada el
meu grup demanava al Govern si pensava exigir
responsabilitats al president del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera per haver adjudicat obres per més de 3 milions
d’euros a una empresa del seu germà, una empresa d’asfalt que
es diu Islasfalto, repetesc, obres per més de 3 milions d’euros.
En aquells moments se’ns va dir que tot era legal, que el
president no havia participat en els expedients de contractació
i no només s’ha demostrat que això és fals, és a dir, sí ha
participat en la contractació, sinó que el president és l’òrgan de
contractació.

Continuen pensant, senyors del Govern, que s’ha complit la
llei? Quina opinió mereix al Govern aquesta utilització de fons
públics en benefici propi? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
idò seguim pensant, efectivament, no només nosaltres sinó a
més els tècnics i els lletrats del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, que no hi ha hagut cap actuació com vostè acusa
en benefici propi sinó tot el contrari. 

El president del Consell Insular d’Eivissa i Formentera ha
actuat sempre mogut per l’interès general. Aquí hi ha l’informe
elaborat pel lletrat, on es diu clarament que no hi ha hagut cap
tipus de desviació de poder, que s’ha seguit sempre la proposta
feta per les persones tècniques, pels informes tècnics i que
sempre s’ha seguit, en qualsevol cas, la proposició més
avantatjosa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Portaveu, a vostès els han
fet tirar-se a una piscina sense aigua perquè almenys haguessin
pogut repassar els expedients, jo sí ho he fet. Perdó, m’he
equivocat, el Sr. President d’Eivissa no ha participat en una
mesa de contractació, ha participat i ha presidit sis meses de
contractació, concretament el 7 de setembre del 2006 el
president d’Eivissa va presidir quatre meses de contractació,
quatre; i el 26 de juliol en va presidir dues, resultat s’han
adjudicat per més de 3 milions d’euros obres al seu germà a
través de l’empresa Islasfalto.

Però això no és tot, ha anat més enllà. A més, a través de
decrets de presidència, firmats pel Sr. Palau evidentment, el 14
de setembre i el 2 d’octubre de l’any passat i va adjudicar
directament aquestes obres. 

I la cirera del pastís, sap, Sr. Portaveu, qui va formalitzar i
firmar els contractes del Consell amb aquesta empresa d’asfalt?
Idò, aquest contracte l’ha firmat el Sr. Palau Torres que és el
president del Consell i el Sr. Palau Escandell que és el
contractista i el seu nebot. 

Com diria avui un diari, el diari El Mundo, que no és del
grup Prisa, per cert, nepotismo fraternaI. Recordin, senyors del
Govern, Sr. Portaveu, Sr. Flaquer, que ciutadans d’aquestes
illes han sortit al carrer per dir prou destrucció, però també per
dir prou corrupció, no volem més casos Andratx, prou casos
Andratx, prou casos Islasfalto a Eivissa i prou pelotazos
urbanístics i econòmics amb les autopistes. 

Gràcies, Sr. President.

(Aldarull i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

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



6820 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 131 / 27 de març del 2007 

 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Costa, jo li pregaria un poquet més de respecte per l’opinió, no
meva, sinó per l’opinió dels tècnics que elaboren aquest
informe i que deixen ben a les clares que el president del
Consell Insular d’Eivissa i Formentera no ha incorregut en cap
tipus de conducta a la qual es pugui atribuir un ús en benefici
propi de la institució. Aquest és un informe no fet pel portaveu
que li parla, sinó elaborat pel tècnic de la institució.

Però, Sra. Costa, el seu problema -i jo l’entenc- és que vostè
encara no ha estat capaç de digerir la derrota que el Sr. Palau...
Sí, sí, la derrota que el Sr. Palau li va propinar a vostè ara fa
quatre anys. Aquest és el problema, vostè té un problema....

EL SR. PRESIDENT.

Un poc de silenci, per favor.

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

...de fixació personal. Vostè es pensava ser l’estrella
d’Eivissa, vostè era la presidenta d’Eivissa i Formentera, es
pensava que tots els ciutadans l’apreciaven, la valoraven i
l’estimaven i va resultar que fa quatre anys el Sr. Palau li va
propinar una golejada històrica i de campionat quant a la seva
candidatura. Vostè no ha superat, no ha superat encara aquesta
situació i per tant, és capaç d’acusar sense fonament, fins i tot
aquí, al Parlament, el Sr. Palau, d’aquest tipus de conductes
que, ja li dic, un tècnic, que no un polític, exonera.

I per cert, que quan parla de nepotisme familiar m’agradaria
que li demanàs al senyor que està davant vostè, el Sr. Diéguez,
per què exonera, per què exonera el germà del batlle de
Puigpunyent de rebre contractes d’aquesta institució a favor
seu. Només veuen vostès els problemes que hi pugui haver a
Eivissa i, en canvi, no veuen els problemes que hi ha a
municipis governats pel Partit Socialista. 

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 971/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa al 17-M.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la desena pregunta, RGE núm. 971/07, relativa a
17 de març, que formula el diputat Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, a la manifestació ja s’hi ha fet
referència, a la multitudinària de dia 17 de març, allà on més de
50.000 mallorquins i mallorquines sortiren al carrer demanant
un canvi en les polítiques territorials. Com s’ha dit, “prou
corrupció, prou destrucció”. La resposta del PP i del Govern ha
estat primer de tot atacar els convocants. La segona jo crec que
ha estat covarda, dir que tota la culpa és del soci del Govern,
d’Unió Mallorquina, oblidant les mesures que ha pres el propi

Govern i que el soci en el Consell de Mallorca totes les
mesures les han pres PP i UM. El tercer ha estat tractar els
manifestants com si estiguessin poc informats i han fet una
macrocampanya nova de territori, dient que tot ja està arreglat.

Avui mateix veim a la premsa que senzillament no ho
devien saber, quan es passegen deuen veure miratges en els
edificis que es fan i fan una campanya per dir que tot està
perfecte. Però mesures, el que són mesures territorials no n’han
anunciada cap i d’aquí la pregunta. Fan comptes adoptar alguna
mesura després de la manifestació de dia 17 de març?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Alorda, el que és evident és que el marc en tema de mesures en
aquest sentit que tenim a les Illes Balears ens ve del 91 amb la
Llei d’espais naturals, ens passa al 99 amb les Directrius
d’Ordenació del Territori, sempre amb Governs de majoria del
Partit Popular, fins i tot algun en coalició amb Unió
Mallorquina, vostès en segons quins casos s’hi han adherit,
només per recordar-li, amb les Directrius d’Ordenació del
Territori es varen desclassificar de cop i volta 70 urbanitzables
mitjançant aquestes Directrius i vàrem protegir els primers
metres de la costa i vostès les varen ampliar la passada
legislatura.

I durant aquesta legislatura hem posat dos instruments més,
la Llei d’espais de rellevància ambiental i la Llei d’avaluació
d’impacte ambiental. Ara es tracta que totes les institucions
compleixen les lleis que el Govern ha duit en aquesta cambra
i els adaptin.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, com a mínim no s’ha disculpat
amb els altres, però les lleis que han duit aquesta legislatura sí
són d’increment d’urbanitzacions i no són les que vostè
m’apunta. A part, que allò que han duit són temes formals, qui
fa l’ordenació del territori, qui fa o no farà impacte ambiental.
Però el que sí s’ha fet ha estat continuar urbanitzant i
desclassificant territoris que estaven protegits. Això és el que
s’ha fet i el que vostès, ara que tendrien ocasió i han tengut tota
la legislació per fer-ho, no ho han volgut fer.

És més, ara el Sr. Font, que és l’únic que ens en parla quan
això hauria de ser una mesura d’ordenació del territori i sabem
qui era el director general d’Ordenació del Territori del
Govern. Crec que ens ha amenaçat amb una nova proposta i és



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 131 / 27 de març del 2007 6821

 

que el que faran a la pròxima legislatura si guanya el PP,
precisament, es marca amb allò que han fet aquests 4 anys i
durant aquesta legislatura, ha estat una legislatura de
creixement, una legislatura allà on s’ha destrossat el nostre
territori i cada vegada està apuntant un nou creixement dins
l’interior i dins el litoral. 

Desgraciadament no han après la lliçó, no hi ha cap càrrec
de consciència, ni tan sols cap mena de gest de cara a aquests
manifestants. A l’inrevés, en bravegen i se’n vanaglorien de la
política que han duit a terme. Per tant, crec que tots els
manifestants i tota la gent que està cansada d’aquest model no
li queda més remei que canviar de Govern, perquè si el Partit
Popular es manté en el Govern és evident que continuarà per
aquest camí i cada vegada més sense complejos.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Alorda, vostè els 8 anys passat on era? Em pens que vostè
estava en el Consell de Mallorca del 95 al 2003. I on era vostè
per aturar les coses en ordenació i urbanisme? On era? Vostè
no hi era, aquest és el tema. On era la passada legislatura quan
vàrem créixer més d’un 18% que aquesta? On era vostè la
passada legislatura quan es va créixer un 100% en sòl rústic
que aquesta? On era? Volen enganar, jo respect a tots els
manifestants i és legítim. Volen enganar la gent de què vostès
han estat els que han ocasionat aquest problema fent por a la
gent de Mallorca. Si ho volen fer, allà vostès. Ens coneixen a
tots. On era la passada legislatura, per cert, per aturar xalets
sense llicència per Pollença? I on era la passada legislatura per
aturar el dic de la Colònia de Sant Jordi que està dins una zona
LIC, on era vostè i el seu partit? Ara fins i tot el seu partit
s’amaga dins un bloc, ni jo mateix. Vostès han perdut la
credibilitat que durant molts d’anys n’han fet gala.

Li diré més, aquesta cambra durant aquesta legislatura ha
debatut per exemple que no ser a través de la iniciativa popular,
que no es pogués aprovar el dic de Ciutadella i l’ampliació de
l’aeroport. I després tots els que es volen ajuntar a l’alternativa
del PP, aquí voten que no i a Menorca diuen que ho volen. Per
ser alternativa de Govern el primer que s’ha de tenir és
coherència i a aquesta oposició li falta coherència.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 981/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a valoració de la manifestació en contra
de la política territorial del Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Onzena pregunta RGE núm. 981/07, relativa a valoració de
la manifestació en contra de la política territorial del Govern
que formula la diputada Sra. Francina Armengol i Socias del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. En aquesta legislatura com mai, la
gent s’ha hagut d’organitzar per defensar-se de les decisions
preses per diferents institucions governades pel Partit Popular.
Em referesc al Govern de les Illes Balears d’una forma
especial, al Consell Insular de Mallorca, al Consell Insular
d’Eivissa i Formentera i a l’Ajuntament de Palma. Aquesta
legislatura ha estat emmarcada d’una forma molt notable per
polítiques de destrucció territorial que han duit en dues
ocasions a dues grans manifestacions a l’illa de Mallorca, cada
vegada més de 50.000 persones han sortit al carrer per dir prou
a una política de destrucció territorial i a grans manifestacions
a l’illa d’Eivissa.

Li volia demanar al Molt Hble. President del Govern com
valora la darrera manifestació de dia 17 de març, duita a terme
a Mallorca sota el lema de “Prou”?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President del Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc es deuen
atracar les eleccions, perquè li agraesc el canvi de to que per
primera vegada veig en aquesta legislatura, moltíssimes gràcies,
Sra. Diputada.

Dir-li que respectam naturalment la gent que manifesta
aquesta opinió, com també hem de respectar la que manifesta
la contrària. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. El meu to sempre ha estat el mateix,
vostè no haurà escoltat bé durant tota la legislatura, malgrat que
avui estic un poc constipada i tal vegada la veu no m’arriba tant
amunt.

 Miri Sr. President, el primer any, quan varen sortir 50.000
persones al carrer li vàrem dir que reaccionés, que rebés les
plataformes, que escoltés la gent que pensa diferent a vostè,
perquè a diferència de vostès, des del Partit Socialista pensam
que la democràcia consisteix en no només cridar a votar als
ciutadans cada quatre anys, sinó saber-los escoltar durant tota
la legislatura. Vostè ha estat incapaç d’obrir les portes del
Consolat als que pensen diferent de vostè. Vostè ha tengut una
actitud de menyspreu i d’insult cap a la gent que s’ha
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manifestat contra les polítiques que ha duit el Partit Popular. I
des d’aquesta cambra parlamentària, des d’on vostès han pogut,
han duit lleis que han permès, com bé explicava el Sr. Alorda,
molt més urbanitzables, han permès desprotegir territoris que
estaven protegits i han permès vostès amb el seu vot en el Pla
Territorial de Mallorca i en el Pla Territorial d’Eivissa, noves
construccions.

Vostès sense complexos han tirat endavant el seu model,
que respon exclusivament Sr. President, a defensar els
interessos i els guanys ràpids per a molt poques persones a les
Illes Balears. Mai han defensat l’interès general de tothom.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President del Govern.

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

Moltes gràcies. Li desig que es recuperi. En qualsevol cas
jo crec que sí, vostè no pot negar que hem escoltat, he rebut a
tota la gent que havíem d’escoltar, fins i tot aquells que el seu
president, el Sr. Antich, quan era President no volia rebre, com
a molts de batles del Partit Popular que encara estan esperant
que els rebés el President del Govern.

Se varen aprovar les Directrius d’Ordenació del Territori
l’any 99 en aquest Parlament i va ser realment la primera
mesura de limitació del creixement urbanístic, després que
vostès rebutgessin i critiquessin aquestes mesures. Varen tenir
el Govern durant quatre anys, després de criticar-les, no varen
modificar les Directrius d’Ordenació del Territori. Ara el
consell insular, amb el nostre suport, perquè estam d’acord, ha
aprovat el Pla Territorial de Mallorca, que és allà on es diu que
es pot construir i no es pot construir.

Jo li vaticín a vostè que en el cas utòpic de què vostès
governessin, significativament tampoc mai modificarien el Pla
Territorial de Mallorca. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 969/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a Gran Medalla Cavaller de
l'Ordre de la Justícia.

EL SR. PRESIDENT:

La dotzena pregunta decau.

I.13) Pregunta RGE núm. 982/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al pacte PP-UM.

Passam a la tretzena pregunta RGE núm. 982/07, relativa a
pacte PP-UM que formula la diputada Sra. Francina Armengol
i Socias del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President, per dir-nos que és una utopia que
governem, utopia és una cosa que un desitja, per tant, veig que
no només som jo que ho desitj, veig que també vostè desitja el
nostre Govern.

Miri Sr. President, ara fa gairebé 4 anys vostè va pujar en
aquesta tribuna en el debat de la investidura com a President
del Govern i ens va explicar per què pactaven amb Unió
Mallorquina i li agraesc que ara hagi dit que vostès estan
d’acord amb la política territorial i urbanística del Consell
Insular de Mallorca, perquè fa uns dies que els sentim dir
qüestions contradictòries als diferents portaveus del Partit
Popular. Vostè va pujar en aquesta tribuna i va explicar per què
pactaven amb Unió Mallorquina, per fer les carreteres que han
esdevingut totalment sobredimensionades, per fer un Pla
territorial que ha estat un model desenvolupista, per desprotegir
espais naturals i aquest ha estat el problema, vostè ha modificat
les Directrius d’Ordenació Territorial per permetre més
urbanitzables. Vostès sí que les han modificat, però per tirar-les
endarrera. En definitiva, un pacte que ha suposat en dues
ocasions que 50.000 persones surtin als carrers de Mallorca.

Miri Sr. President, vostè fa molt poc va dir que no tenia
ilAlusió pel Consell Insular de Mallorca, jo crec que amb un to
de molt menyspreu cap una institució fonamental de les nostres
Illes. M’agradaria que digués a què es refereix quan vostè diu
que el pacte entre Partit Popular i Unió Mallorquina ha estat
poc rigorós i mancat de transparència?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President del Govern.

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

Moltes gràcies. Veig que poc a poc es va recuperant Sra.
Armengol, esper que acabi totalment recuperada. Miri, mai
ningú ha xerrat d’un pacte que jo crec que és positiu i que ha
estat molt positiu, del qual a més jo estic molt satisfet, estic
satisfet de la lleialtat al pacte. I crec sincerament que el pacte
de governabilitat ha aconseguit solucionar molts de problemes
d’aquestes Illes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. A mi m’agrada que se'm noti que
m’apassiona la política, que m’apassionen les Illes Balears i
que m’apassiona Mallorca, no com a vostè que ha hagut de dir
públicament que té poca ilAlusió per la nostra terra.
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Miri Sr. President, ara diu que està molt content del pacte
entre Partit Popular i Unió Mallorquina. Jo crec que vostè està
content perquè en el fons el que han fet en aquesta legislatura
les dues institucions governades pel Partit Popular, ha estat
precisament això, la política sense complexos del Partit Popular
que ha esdevingut en aquesta destrucció territorial, un
abandonament de les persones de la nostra terra i que ha
esdevingut també una protecció a ultrança de diferents
interessos molt particulars de la nostra illa, que és allò que
sempre ha fet el Partit Popular.

Però m’agradaria Sr. President que expliqués en aquesta
cambra què vol dir quan diu que la institució del Consell
Insular és poc digna, és poc transparent i que s’ha gestionat des
de l’opacitat? En aquesta poca transparència, en aquesta
opacitat hi ha participat molt directament el Partit Popular, molt
directament també un director general que han hagut de cessar
per casos de corrupció.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President del Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Definitivament li podem
donar l’alta ja Sra. Armengol. Miri, el Pla Territorial de
Mallorca que ha elaborat el Consell de Mallorca és un pla
territorial que en el 99% vostès prèviament ja tenien pactat amb
Unió Mallorquina perquè estaven segurs que governarien en el
Consell de Mallorca i en el Govern de les Illes Balears l’any
2003. En el seu 99%. Exactament com passaria, insistesc, en el
cas molt probable que haguessin de governar. Ja m’explicarà
vostè..., vostè sempre necessitarà Unió Mallorquina, vostè sap
que sempre haurà de governar amb Unió Mallorquina, no té
altre remei, per tant, vostè sap que tornarà pactar el mateix pla
territorial, com ha fet quan ha tengut l’oportunitat de governar,
4 gestos, maquillatge, però al final res de res. Almanco
nosaltres som coherents, deim que estam d’acord amb aquest
pacte, ha estat bo per als ciutadans de les Illes Balears. Per
primera vegada hi ha seguretat jurídica, per primera vegada els
consells han aprovat les normes urbanístiques que controlen el
creixement urbanístic i que diuen allà on es pot construir i allà
on no es pot construir. 

Insistesc, tanmateix ja ens coneixem i la història ho ha
demostrat. Tanmateix vostès acceptaren, si els convé, aquest
pla territorial. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 983/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a actitud del president en no defensar els
interessos de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta catorze RGE núm. 983/07, relativa a actitud del
President en no defensar els interessos de les Illes Balears que
formula la diputada Sra. Francina Armengol i Socias del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Diputada. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Supòs que quan el President Matas
era ministre a Madrid és en aquesta època que pensa que
nosaltres pactàvem un Pla territorial que no té res a veure amb
el que s’ha aprovat entre el Partit Popular i Unió Mallorquina.
De moment Sr. President, els ciutadans parlaran dia 27 de
maig, però el que sí està clar és que el Partit Popular sempre ha
necessitat Unió Mallorquina per governar a l’illa de Mallorca,
això és el que sempre han deixat clar els ciutadans.

Miri Sr. President, des de dia 14 de març del 2004, amb la
victòria socialista a nivell espanyol, jo crec que han canviat
diferents coses, per bé per a la majoria de ciutadans, però per
malament amb l’oposició que hem tengut a nivell estatal. Un
Partit Popular que no ha acceptat en cap moment la derrota
electoral, un Partit Popular crispat i que vol crispar la societat
espanyola, un Partit Popular que ha volgut dividir els ciutadans
entre bons i dolents. Un Partit Popular que ha anunciat en
diferents ocasions que Espanya es rompia i que fins i tot
havíem de reformar la Constitució espanyola per tornar
competències a l’Estat i llevar-les a les comunitats autònomes.
Un Partit Popular que no té cap frontera, ni tan sols en usar la
política antiterrorista per fer oposició al Govern Zapatero. Un
Partit Popular que ha qüestionat notablement l’Estat de dret i
que el seu trio Rajoy-Acebes-Zaplana, per tant, els seus
dirigents Sr. Matas, han optat per fer oposició al Govern
socialista de’n José Luís Rodríguez Zapatero utilitzant les
comunitats autònomes...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

...governades pel Partit Popular.

M’agradaria saber Sr. President, per què vostè ha deixat que
s’utilitzessin les Illes Balears per fer oposició al Govern
Zapatero i no per defensar els interessos dels ciutadans i
ciutadanes?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President del Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Molt malament deuen anar de
candidats, molt malament deuen anar les coses quan té
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necessitat de transformar les eleccions autonòmiques, insulars
i municipals traient el Govern d’Espanya del Partit Socialista.

Gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Me sorprèn veure que el President del Govern està
empegueït del seu propi partit a nivell nacional i que no és
capaç de defensar-lo a una cambra autonòmica, quan dia rera
dia hem de sentir des de les files del Partit Popular criticant el
Govern socialista. Qui parla sempre del Govern de l’Estat no
som precisament nosaltres, Sr. Matas, són vostès. I miri, no
només ho dic jo, avui ho diu la Vicepresidenta del Govern en
els mitjans de comunicació. “Desde Baleares siempre
secundamos la posición de Génova”. No només ho dic jo, ho
diuen vostès mateixos Sr. President. Jo crec que les seves
conferències a Madrid, les seves anades i vingudes amb
l’Estatut d’Autonomia, amb el finançament sanitari, el
posicionament dels seus consellers en els consells sectorials, no
han estat oportunes per defensar els interessos dels ciutadans i
ciutadanes.

I en la meva darrera intervenció en el Parlament Sr. Matas,
li demanaria que tenguéssim una campanya neta, una campanya
allà on poguéssim explicar els projectes als ciutadans i
ciutadanes, crec que tots ens ho podran agrair.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, no defensar els
interessos de les Illes Balears és permetre que el seu Govern
pugi els preus dels vols interinsulars botant-se la llei i sense
consultar-ho.

(Aplaudiments)

No defensar els interessos dels ciutadans de les Illes Balears
és permetre que el seu Govern de Madrid no resolgui, almanco
ens asseguem per intentar resoldre els vols de Menorca i
Eivissa a la península. No defensar els interessos dels ciutadans
de les Illes Balears és permetre que el seu Govern de Madrid
aprovi un Pla nacional de transport, allà on s’exclouen de
qualsevol inversió en transport ferroviari i no ferroviari les Illes
Balears.

No defensar els interessos dels ciutadans de les Illes Balears
és no exigir que els convenis, els doblers, com els de les
residències, que hem aconseguit legítimament amb un anterior

Govern no arribin avui a les Illes Balears perquè el seu Govern
no ho vol pagar. No defensar els interessos dels ciutadans de
les Illes Balears és permetre que la justícia a les Illes Balears
estigui com està, etcètera.

I fer una política partidista és dir no a tot, només perquè ho
fa el Partit Popular. No al metro perquè el fa el Partit Popular.
No als hospitals perquè les fa el Partit Popular. No a totes les
carreteres, perquè no en feim cap de bona, perquè les fa el
Partit Popular. Això és política partidista.

I acab també amb aquest comiat i amb aquesta darrera
pregunta, recordant-li que durant 4 anys hem contestat totes les
preguntes que vostè m’ha fet. El Sr. Antich durant quatre anys
es va negar a contestar les preguntes que li feia l’oposició.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 758/07, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria d'actuació i ètica del Govern de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de la interpelAlació RGE núm. 758/07
presentada pel Grup Parlamentari Socialista i relativa a política
general en matèria d’actuació i ètica del Govern de les Illes
Balears. En nom del grup parlamentari té la paraula el Sr.
Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Llegamos a final de la legislatura i queríamos, con esta
interpelación, hacer un breve balance de lo que ha supuesto
para las Islas Baleares el paso de este Gobierno. Yo Sr. Matas,
de usted no me iría, si no se verá obligado a repasar varias
veces esta intervención. Recuerde lo que le digo. Mire, con esta
interpelación queríamos hacer un breve balance de lo que ha
sucedido en esta legislatura, repasar qué han hecho los
miembros del Gobierno con la confianza que depositaron los
ciudadanos en ellos en el año 2003. El balance es desolador,
podemos decir sin margen de error que nos encontramos ante
el peor Gobierno que ha tenido esta comunidad autónoma
desde su inicio. Lo más importante de esta legislatura, el
acontecimiento más importante que ha habido y lo veremos
cuando el tiempo nos permita la suficiente perspectiva, ha sido
la reforma del Estatut y curiosamente ese logro corresponde al
programa de Gobierno del principal partido de la oposición. No
ha sido nunca un proyecto del Gobierno, que se limitó a
mantener una posición un día a favor y otro día en contra,
según fuera el día de la semana, para acabar tratando el
proyecto de reforma como si fuera un melón, por utilizar las
palabras del Sr. Presidente.

¿Qué ha hecho el Govern esta legislatura? Obviamente el
poco tiempo de que dispongo para esta interpelación no me
permite hacer un amplio resumen, como me gustaría, de modo
que me voy a limitar a exponer muy pocas lineas generales. Ha
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arruinado para los próximos 30 años la comunidad autónoma.
Ha avanzado en la destrucción de nuestro medio ambiente. Ha
desprestigiado nuestra comunidad autónoma y se ha producido
un trasvase de riqueza pública a manos privadas mediante la
corrupción. La ruina de las cuentas públicas se ha producido a
través de gastos, a veces incomprensibles, como por ejemplo la
compra de Costa Nord, la subvención multimillonaria a un
equipo ciclista de Navarra, la organización de un torneo de golf
de 4,5 millones de euros anuales para contratar unos cuantos
famosos. Y otras veces se ha hecho a través de gastos fuera de
dimensión lógica, como ha sucedido con la construcción de
autopistas, en la que se ha preferido que la comunidad
autónoma perdiera el dinero del convenio, con tal de licitar las
obras desde el Gobierno del Partido Popular, con un sobre
coste extraordinario. La destrucción del medio ambiente,
trataremos de ella en la siguiente moción que viene a
continuación. 

El desprestigio de la comunidad creo que ha sido notorio.
Esto probablemente sea lo peor de esta legislatura y en ese
desprestigio tenemos que comenzar recordando muy
brevemente la aventura del Rasputín. Pillar a una expedición
gubernamental gastándose el dinero público en un prostíbulo
hizo que el Govern de Balears fuera objeto de burla nacional e
internacional. No se nos permitió llegar al fondo del asunto y
quedó un Red Bull ,servido por la camarera Oxana, sin dueño
conocido. Sólo supuesto. Sin duda quedará como uno de los
signos que identificarán esta legislatura, el Red Bull sin dueño.
Un Govern usuario de locales de prostitución y protector de los
mismos, puesto que decía el conseller Rodríguez, no está, con
ocasión del debate de la Ley de licencias de actividad, que “la
prostitución es una realidad“ y por eso legalizó diversos tipos
de locales donde se humilla a las mujeres y son por ello
usuarios y protectores de la prostitución.

Pero el mayor desprestigio ha llegado con los casos de
corrupción. El Govern que controlaba el urbanismo de Andratx
y Felanitx, a través de asesores de confianza, enchufados en el
Govern, ha visto como le explotaba uno de los mayores
escándalos de corrupción urbanística a nivel nacional. Fue un
lunes, después de que un Presidente y un conseller, que estaba
en su despacho, cuando organizaron la defensa del corrupto,
“estamos todos en el mismo barco” decía aquel. La lucha
contra la corrupción desatada nos llevó a los socialistas ha
presentar una iniciativa legislativa, pidiendo la creación de una
oficina parlamentaria que controlase el patrimonio de los
cargos públicos. En el debate del estado de la autonomía dijo
el Presidente Matas, esto lo dijo el que se acaba de ir ahora,
“estaba de acuerdo con esa ley, siempre que él fuese el primero
en ser objeto de la primera investigación de dicha comisión”,
por supuesto, ni votó a favor, ni ha sido ni será el primero. ¿Por
qué motivo no han querido poner alarmas ante los incrementos
injustificados de patrimonio de los cargos públicos? Porque el
primero que se ofreció tiene mucho que ocultar. En efecto, el
incremento de patrimonio que ha tenido el Sr. Matas en esta
legislatura ha sido impresionante y todos saben porque lo digo,
el famoso palacete. El Sr. Matas quiso hacer pública su
declaración de renta del 2005, no la de patrimonio, en la que
había una renta disponible de unos 70.000 euros, 100.000 euros
de ingresos brutos, menos impuestos de 30.000. ¿Puede con
esta renta, aunque sea eterna, no lo es porque caduca dentro de
poco más de un mes, comprar un palacete manierista? Entiendo

que de ninguna manera y lo explicaré. Para ello debemos de
establecer el valor del palacete, porque otra cosa será distinta
el precio que se haya pagado. 

Los datos físicos son los siguientes: planta primera de
edificio singular que ocupa 475 metros cuadrados, con terraza
trasera de 24 metros, terraza balcón delante de 8 metros,
derecho exclusivo a utilizar un jardín trasero de 160 metros,
más 60 metros cuadrados más de la zona cubierta de las
antiguas caballerizas, sitas junto al patio principal. Total, 727
metros cuadrados ocupa la propiedad presidencial. La casa
además, es un edificio catalogado, está en el catálogo de
edificios singulares del Ayuntamiento de Palma, inscrita con la
ficha 327 en el Catálogo de protección de edificios y elementos
de interés histórico, arquitectónico y paisajístico de Palma,
donde se describe cómo construir en el siglo XVI de carácter
señorial. Realmente procedía de una casa medieval que se
reformó en el siglo XIV, se ordena la conservación de su
fachada, está protegida y la conservación de las partes nobles
representativas del piso principal, así como la conservación de
los casetorados, que son los importantes artesonados
manieristas que están en la vivienda en cuestión. Está situada
junto al palacio que sirvió de morada al emperador Carlos V en
su visita a la isla en el año 1541. Es una casa que en el año
1592 la compraron los Salas al caballero Miquel Joan de Sant
Martí, por eso se la conoce como Can Salas Menor, aunque
también se la conoce como Can Net, porque cuando pasó a
manos de la familia Cotoner, al casarse un miembro de esta
familia con Mercedes Chacón i Net, paso a ser la casa Cotoner
la que representaba la casa Net y por eso se llama también la
casa Net.

¿Qué vale esa casa? Utilizaré un método muy simple que es
el de la comparación, método legalmente aceptado en lo que
pueda comparar y a ese precio podremos añadirle la historia y
el arte que encierra. Apenas a unos 30 metros, en una esquina
de la misma calle, se está restaurando un edificio que no tiene
la misma solera, aunque sí tiene un patio de cierto valor.
Curiosamente la publicidad de la casa, colgaba un cartel muy
grande, al lado de la del Sr. Presidente, que decía “Viva en un
palacio”. Indico que es de mucho menor solera que la que
estamos tratando en ese caso. Pues bien, la lista de precios de
esa promoción nos indica que una vivienda de la planta
primera, con sólo 214 metros, vale 1.690.000 euros. Es decir,
7.897 euros el metro cuadrado. Viviendas de 100 metros
rondan los 900.000 euros y sólo incluyen una plaza de garage
que no tienen los 60 metros cuadrados de caballerizas que tiene
el palacete. El precio de esas viviendas, que realmente coincide
con el precio medio de la vivienda rehabilitada en esa zona,
ronda entre los 8.000 y los 8.500 euros el metro cuadrado. Si
aplicamos ese preciso de metro cuadrado al palacete,
reduciendo incluso a la mitad el precio cuando tratamos de
terrazas y zonas que no son propiamente vivienda, nos saldría
un valor de 4.972.500 euros y siempre con un criterio de
prudencia. Añádanle a esos 4.972.000 euros el valor de los
elementos históricos y artísticos. Si a ese valor le restamos los
900.000 euros que ha percibido el Sr. Matas por la venta de la
que era su casa hasta ahora, nos quedarán 4.072.000 euros por
pagar. Si la renta disponible del Sr. Matas, ingresos menos
impuestos, era de 70.000 euros, dedicando íntegramente el
sueldo a pagar el palacete, sin contar intereses y sin comer ni
beber, necesitaría ser Presidente de la comunidad 58 años para
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poder pagar ese precio. Hemos determinado que el valor de lo
que se recibe son más de 800 millones de las antiguas pesetas,
naturalmente ese no es el precio oficial de la adquisición. 

¿Cómo, por qué precio y cuándo se compro el palacete?
Puede que sobre finales del 2005 se llegara a un acuerdo de
adquisición, cuando el Sr. Matas se enteró de que estábamos
interesando por la operación, comunicó a la prensa que se
mudaba a aquella calle y que posteriormente, ante nuestra
insistencia, aseguró que disponía de una opción de compra. Yo
no me lo creo. No se hace una opción de compra sobre una casa
en restauración, puesto que quien tiene que costear esa
construcción que el propietario de la vivienda no se puede
arriesgar a que el optante no acepte luego la casa sobre la que
tiene una opción y que no le guste a otra persona. El Sr. Matas
dirigió la reforma desde el principio; tanto es así que cuando
vio el palacete por primera vez sólo tenía puesto un solado y
ese solado lo hizo sustituir.

Así pues hay una diferencia enorme entre el valor del piso
y el precio declarado. No nos interesa la posible irregularidad
fiscal, aunque la pueda haber, la diferencia es tan enorme que
no cabe explicación razonable; lo que nos importa desde la
presente tribuna es si nos podemos fiar del presidente. Si de
forma subrepticia ha obtenido varios millones de euros, bien
sea pagando a bajo precio lo que tiene un alto precio o bien
porque ha pagado de forma extraña la diferencia, cualquiera de
los dos caminos. La apariencia del asunto es terrible. Se debe
dar una explicación. 

Más todavía: es que hasta el precio declarado es imposible
o muy difícil pagarlo con la renta declarada. Olvidando lo que
se ha pagado de entrada tiene en este momento constituida una
hipoteca de 850.000 euros al 4,25% para los próximos 30 años.
Esto resulta una cuota mensual de 4.181 euros, es decir, unas
700.000 antiguas pesetas al mes. Como presidente se percibe
unos ingresos netos de unos 5.000 euros al mes; es decir, que
no le quedan ni 800 euros para pasar el mes, y si deja de ser
presidente, en su puesto de funcionario cobrará menos que el
valor de la hipoteca. ¿Cómo puede comprometerse por 30 años
a pagar una hipoteca que el sueldo normal no la cubre? ¿Qué
nos está ocultando el Sr. Presidente? Y si pierde las elecciones,
¿con qué recursos cuenta para atender el pago de esta hipoteca?
¿Tiene algún pacto con alguna empresa privada que le asegure
el futuro?

Demasiadas incógnitas, Sr. Presidente, ausente. Si tiene una
explicación está obligado a darla, y si no la tiene está obligado
a dimitir. 

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Algú del Govern vol intervenir?
Té la paraula l’Hble. Sra. Rosa Estaràs.

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

Gràcies, Sr. President. Quina pena que en el darrer plenari
de la legislatura un diputat que a més ha estat president
d’aquesta cambra, 19 dies, però al cap i a la fi president
d’aquesta cambra, faci una interpretació d’aquest parlament,
davallant el seu nivell, tan absolutament kafkiana, electoralista,
partidista, fora de to, utilitzant una estratègia absurda, un estil
que no pot anar a cap banda, una tàctica absurda i un abús en
el llenguatge utilitzat i també en les formes.

Després d’això reafirm la meva primera impressió sobre la
intencionalitat, que no és altra que intentar utilitzar aquesta
cambra com a arma electoral. Però, bé, la gestió d’aquest
govern és una gestió que s’ha fet de forma responsable, que
s’ha fet sempre respectant les normes i la legalitat vigent; hem
fet de l’honradesa i de les conviccions una bandera, hem aplicat
un programa electoral al servei, i polític, dels ciutadans; hem
fet carreteres ràpides i segures; hem fet ports, que no se
n’havien fet fins ara, inversions importants; hem apostat pel
transport públic: metro, tren, soterrament de les vies, més línies
que mai en autobús... Hem fet tres hospitals, hem començat el
quart; 21 residències, algunes en construcció; 34 escoles, hem
construït a un ritme d’una escola cada mes i mig. Hem protegit
tres vegades més el medi ambient; hem protegit la Xarxa
Natura 2000, 15% més del que hi havia; hem fet reserves
marines. Hem recuperat el turisme, 12,5 milions de turistes ja
tornen venir a les nostres illes. Hem descendit l’atur en 3 punts
en general, 6 el de dones, 9 el de joves. Hem crescut en un
moment en què vàrem rebre l’economia amb un -0,5% de
decreixement; estam creixent un 3%. Hem ajudats els sectors,
sense cap dubte, sociosanitaris; hem estat i som la segona
comunitat d’Espanya a eliminar la llista d’espera: ningú no
espera més de 6 mesos a ser operat i a més hem aprovat un
decret de garanties i, per tant, per molt que s’entesti
l’expresident d’aquesta cambra no és el millor polític el que fa
els millors discursos sinó és el millor polític el que presenta
avui fets.

Avui hem presenciat una manera de fer política que jo no
compartesc, que és intentar utilitzar fins i tot aquesta cambra,
màxima expressió de la sobirania popular, com un instrument
per calumniar i per sembrar dubtes entre allò privat i allò
públic. 

Però si el Sr. Diéguez vol que parlem d’ètica i de
regeneració democràtica aquí som, per poder parlar d’aquest
tema. No recorreré, per suposat, a l’argument fàcil i muy
mañado que va ser el seu partit el que va sembrar la història de
la corrupció més sagnant d’Espanya; no faré alAlusió ni al Banc
d’Espanya, ni a Roldán, ni a FILESA, ni a GAL, ni a RENFE,
ni a Creu Roja, ni a fons reservats, ni a BOE, etc., sinó que
anirem al present més recent, i primer hauríem d’acotar què
significar la paraula ètica. Ètica vol dir complir les obligacions;
ètica vol dir complir la llei; ètica vol dir separar allò públic del
privat; ètica vol dir no calumniar; ètica vol dir que no hi hagi
abusos d’autoritat. Com que tenc moltíssima feina a fer ara en
aquesta intervenció i em voldria dividir la meva intervenció,
deman al Sr. Diéguez si és ètic actuar com a advocat amb un
despatx privat al temps que es demana solAlicitud de
documentació en temes que poden influir en el moment que es
du un procés com a advocat. És ètic aquest tema? Simplement
pensar-ho, pensar a veure si és ètic o no és ètic. És ètic fer de
misser mentre es fan negociacions davant d’un determinat
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govern que puguin influir en els seus clients? És una altra
pregunta que jo em faig. Jo per si de cas no he tengut ni tenc
cap despatx obert.

Però, bé, vegem si és ètica o no la doble vara de mesurar. El
Sr. Diéguez va dir que el regidor d’Hisenda de Puigpunyent pot
donar contractes al seu germà, per cert contractes menors sense
concurs per valor de 81.000 euros, fins a on sabem, perquè és
un municipi petit. Però en canvi el regidor del PP de Calvià
dimiteix de totes les seves carteres. Extraordinari, doble vara de
mesurar. Per no anar enrere en el tema dels menjadors escolars
de la passada legislatura, que era tot un exemple de coherència:
la Conselleria d’Educació donava la concessió de dos
menjadors escolars a una empresa participada per l’home de la
directora general; una ètica extraordinària, i està molt separat
aquí allò privat d’allò públic. O quan vàrem arribar al Govern,
Sr. Diéguez, resulta que, a una gran part d’alts càrrecs, els
vàrem haver de pagar perquè no se’n volien anar si no els
pagàvem; què li pareix, a vostè, si nosaltres un dia hem de
partir, que sempre hi ha d’haver alternança -esper que els
ciutadans ens tornin a donar la confiança-, li assegur que
partirem sense que ningú no ens hagi de pagar res perquè
nosaltres tenim dignitat.

Però vegem si és ètic que amb una ecotaxa es paguin
camisetes o propaganda electoralista, o que amb una ecotaxa es
paguin apartaments quasi en runes pagant molt més del que
valen aquells apartaments, fins al punt que el propietari
d’aquells apartaments va fer una festa: “Visca el pacte de
progrés, visca l’ecotaxa”. O a veure si és ètic que una
conselleria com la Conselleria de Salut pagui medicaments a la
seva pròpia farmàcia; no desvetllaré quina xifra, però valdria la
pena que algun dia qualcú entràs en aquest tema.

Bé, i vegem si és ètic..., si és ètic allò que feien vostès amb
el seu debat de l’estat de l’autonomia, on el govern discutia
amb el mateix govern durant cinc hores i quedava una horeta
per al vertader i únic partit de l’oposició. O si és ètic muntar
comissions d’investigació quan es governa per investigar
l’oposició, i posar de presidenta de la comissió d’investigació
la sòcia de qui ha instat l’acusació particular, i a més en aquesta
comissió d’investigació no acceptar cap proposta de
compareixença del Partit Popular. O vegem si és ètic que
l’anterior cambra no acceptàs 39 preguntes orals en plenari -
aquesta legislatura només 3- perquè, clar, eren temes dels quals
no es podia parlar: no es podia parlar del tren i de Petra, no es
podia parlar d’urbanisme sobretot si hi havia irregularitats per
la seva part, o no es podia parlar de temes que afectassin el
president; ja ho ha dit el president avui: el Sr. Matas ha
contestat un 6,6% de totes les preguntes, concretament 50
preguntes; el Sr. Antich, un 2,7; també hi ha una diferència
substancial.

Vegem un altre exemple de l’antiètica. Quan contestaven...,
el pacte ens contestava coses com aquestes: “Si a ustedes no les
gusta que el Gobierno les conteste sí o no a las preguntas, no
pregunten”. Això era el que ens solia dir el pacte, tot un
exemple de tarannà en tota la seva màxima expressió. Però
tenim més exemples del que podria ser ètica, fins i tot el tema
més flagrant d’atemptat als drets humans; el nostre portaveu en
aquells moments, aleshores el Sr. González Ortea, fins i tot no
podia intervenir en els debats perquè el conseller responsable

-ell era funcionari- no li donava permís per intervenir en els
debats; vàrem haver de presenciar fins i tot la suspensió d’un
plenari perquè aquest permís arribàs. Simplement volien fer
callar la oposició.

O vegem el mateix cas que ha protagonitzat el nostre
company diputat, ilAlustre expresident, que va ser president per
19 dies i va utilitzar aquesta institució per fer tripijocs polítics;
19 dies que varen costar ni més ni menys que 1.232.000
pessetes, aquests 19 dies, amb quadre inclòs, de presidència del
Sr. Diéguez. O vegem si és normal i és ètic que el Sr. Antich
rebés en tota la legislatura dues vegades l’oposició; facem una
comparança: el Sr. Matas deu vegada i la vicepresidenta deu
més. I vegem si és normal la persecució que es va fer a alguns
funcionaris, com per exemple el cas de Fires i Congressos: fins
a 50 milions per acomiadar i pagar indemnitzacions i fer allò
que ells diuen neteja.

Bé, vegem si també és ètic un viatge al Brasil pagat per la
Sra. Caro para luchar contra el capitalismo, com un exemple
del que és l’interès general. O vegem si és ètic que no ens
deixessin encapçalar una manifestació contra la violència
domèstica perquè, clar, la Sra. Carme Feliu, aleshores tinent de
batle d’urbanisme de Palma, i jo teníem una desgràcia: érem
del PP i había que exterminarlos. O vegem si era ètic que a un
dinar de gent gran, concretament aniversari, l’any 2002, de
l’Associació de Gent Gran de Can Picafort, els directors
generals de Serveis Socials i de Salut s’aixecaren de la taula
perquè no volien compartir taula amb mi mateixa i amb un
diputat nacional perquè, repetesc, eren del Partit Popular. O
vegem si era ètic que es castigàs totes aquelles associacions que
no pensaven com ells; es va suprimir la Federació de cases
regionals, la seva trobada; per cert, la Sra. Armengol fa un any
va anar a demanar disculpes. O es varen rebaixar les ajudes a
nins amb càncer, ASPANOB, Sonrisa Médica..., simplement no
entrava dins la seva disciplina que poguessin haver fet feina
amb un altre govern.

Fins i tot estaven tan mancats d’ètica que tenien manca
d’ètica entre ells mateixos. Vostès no recorden dia 15 de
novembre de l’any 2000, a les 2 del migdia, un dinar del Sr.
Antich amb un periodista ilAlustre d’un mitjà de comunicació
ilAlustre, on es va carregar tot el seu govern?, on va posar blau
tot el seu govern?, i a més de criticar els seus exconsellers, a
més també el seu vicepresident, del PSM -se’n recorden?-,
volia fer una remodelació i després ja no la va poder fer. Bé, tot
un exemple que..., bé, això ja sense comentaris. O com el seu
director de Ràdio Jove, que va dimitir per un tema relacionat
amb una conferència poc afortunada; o com quan amb el
“clubdenit.com” ens ensenyaven a consumir droga minimitzant
els seus efectes. O com els consellers, com els consellers
d’aquell govern, quan varen fer el traspàs de competències, no
es varen presentar, la majoria, a fer aquell traspàs, quan política
significa també saber perdre. O també tenc alguna coseta
d’aquí, d’algun conseller que donava una propineta al seu xofer
i després la cobrava dient: “He dado una propina y ahora la
quiero cobrar”, tot un exemple de fer les coses de acuerdo con
la legalidad. 

(Remor de veus)
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O també com es feien falsificacions a les carreteres...,
falsificacions a les alAlegacions a les carreteres usurpant firmes,
falsificant firmes i utilitzant personalitats de la península que
mai no havien estat aquí. 

I el colmo de los colmos de l’ètica és quan ja insultaven el
Consell Consultiu, perquè va fer un informe que no els donava
la raó en el recurs d’inconstitucionalitat de la Llei
d’estrangeria. 

Em reservaré el tros important per a després. Li he de dir,
Sr. Diéguez, que en política hi ha dues maneres de fer les
coses: amb coherència i amb principis, amb valors i
conviccions, o fent parts i quarts, que és el que han representat
vostès. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds té la
paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, senyors diputats, senyores diputades. En primer
lloc, Sr. Diéguez, ja que em tenc...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

...ja que m’he de dirigir a vostè li diria: vostè troba que és
ètic el que ha fet la Sra. Estaràs aquí en aquesta tribuna? Jo
consider que no. En primer lloc perquè és un reflex del que ha
estat tota aquesta legislatura per part del Partit Popular i la
utilització que ha fet no només, diríem, del Parlament en aquest
cas. L’objectiu és que a un membre del Govern que se li fa una
interpelAlació, que segons el Reglament d’aquesta cambra i
segons tot el que diríem institucionalment corrobora aquesta
democràcia institucional, resulta que es dedica l’estona que té
a interpelAlar l’oposició en lloc de contestar una interpelAlació
que se li fa com a membre del Govern. Jo crec que això
demostra clarament tot el que ha estat aquesta legislatura, que
s’han passat repetint la mateixa pelAlícula o la mateixa
cançoneta durant aquests quatre anys dient que tot ho havia fet
fatal el pacte de progrés i ells ho fan magnífic. Jo crec que això
demostra clarament que es reconvertir en aquest cas la
interpelAlació en interpelAlació a l’oposició. Jo crec que això
demostra clarament una part important del que ha fet el Partit
Popular.

Precisament també agafant les paraules de la consellera ella
ha dit que ètica eren coses com no calumniar, no fer abusos
d’autoritat, actuar amb honradesa, i resulta que només el
Govern sinó el Partit Popular...

EL SR. PRESIDENT:

Un poquet de silenci, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

...s’ha passat tots els quatre anys calumniant, abusant de la
seva autoritat i utilitzant el poder senzillament per anar moltes
vegades en contra dels que li podien plantejar qüestions
diferents, i la seva honradesa com a mínim està en entredit,
perquè són vostès que tenen persones engrillonades; són vostès
que, un director general, el varen ficar dins la presó; són vostès
que tenen un batle que hi va anar la Guàrdia Civil; són vostès
que tenen cinc batles o quatre a Eivissa imputats; són vostès
que tenen precisament causes amb la justícia, no tenen causes
en aquest cas, almanco a nivell no només polític, sinó que és la
justícia que els va darrere. Per tant en aquest sentit vagin dient
les coses pel seu nom.

Anant una mica a allò que jo em pensava que era aquesta
interpelAlació jo sí que crec que és molt important dir una
vegada més que la democràcia no és només anar a votar cada
quatre anys, no és només el fet de depositar un vot. Una
democràcia així com s’entén des del principi que va sortir la
democràcia són uns valors, són la tolerància, el respecte i la
colAlaboració, és la responsabilitat, és tota una sèrie de valors
democràtics que es fan dia a dia. Això és allò important per la
gent que ens creim que la democràcia és una manera de fer les
coses, i no és només, perquè vostès tenen un vot que els dóna
una majoria, poder fer allò que els doni la gana, que és el que
han fet durant aquests quatre anys, sinó que precisament els
valors és el que nosaltres hem trobat a faltar aquests quatre
anys, en aquesta legislatura. I l’ètica, perquè l’ètica
efectivament és molt important en totes les persones i
evidentment també les que es dediquen a la política.

Per tant nosaltres sí que hem de dir, Sr. Diéguez, que allò
que ens han demostrat durant aquests quatre anys és que no es
vol escoltar, no s’ha tengut la capacitat ni el valor suficient per
voler escoltar gent que demanava altres coses -dues
manifestacions a Mallorca, a Eivissa, una iniciativa legislativa
popular-, no s’ha escoltat absolutament tot un sector de la
població senzillament perquè deia una cosa diferent del que
pensava el Partit Popular. Nosaltres creim que això demostra
els pocs valors democràtics i el poc tarannà almanco en aquest
cas del Govern, i sobretot la persecució de tot aquell que no
pensi com el Partit Popular; tot aquell que no pensa com el
Partit Popular que li planteja qualsevol cosa, la persecució, fent
de l’anècdota una qüestió...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

En segon lloc aquests quatre anys s’han distingit pels casos
de corrupció lligats a l’especulació urbanística, implicant una
part important del Govern. Jo no em dedicaré, perquè tenc molt
poc temps, a dir tot el que ha passat, però tots ho sabem, i jo els
dic que són vostès els que tenen casos a la justícia amb
imputacions; no només amb imputacions, és gent que s’ha duit
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a la presó, i pareix que la culpa la té l’oposició. Són els jutges
que se l’ha endut, és al Guàrdia Civil, no és l’oposició. Per tant
són vostès els que haurien de cercar responsabilitats i
precisament per ètica i per valors democràtics fer allò que
evidentment s’ha de fer en aquests casos, que és com a mínim
admetre que hi ha una situació que no funciona i que dóna una
imatge a nivell social que evidentment no és la que hauria de
ser.

En tercer lloc també han estat quatre anys dirigits per una
manera de fer les coses que nosaltres entenem que falten als
principis i -ho torn a dir- valors democràtics fonamentals, fent
de la mentida, fent de la mentida repetida, la seva manera de fer
les coses, fent senzillament de (...) i de la falta d’arguments el
fet de poder fins i tot dur endavant debats a nivell parlamentari
i a nivell social. 

Per tant jo crec que realment allò que han fet vostès no ha
estat exercir els valors democràtics; han fet l’exercici del poder,
l’exercici senzillament de la seva autoritat perquè tenien la
majoria, i en aquest sentit, ja dic, no només han perseguit
aquell que no pensava com vostès, no només han desprestigiat
una feina feta que podia estar millor o pitjor, no només l’han
desprestigiada sinó que també allò que han fet, sobretot, ha
estat, com dic, dur a un nivell no només el Parlament, sinó el
tema social, a nivells que nosaltres entenem que ha estat
propaganda pura i dura on la mentida ha imperat.

Nosaltres precisament -i vaig acabant- creim...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Rosselló, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, sí, Sr. President. Com que creim en la democràcia, com
que creim en l’ètica, com que creim en els valors democràtics,
Sr. Diéguez, entenem que evidentment aquesta legislatura ha
estat un retrocés no només a nivell ambiental sinó també a
nivell democràtic, i evidentment, com vostè ha fet, també
demanaríem que el Sr. Matas, que ens ha acusat a no sé quanta
gent -no el Sr. Matas directament, sinó tants del Partit Popular-,
que pràcticament quasi ens n’hauríem d’anar de Mallorca, que
doni explicacions de com així s’ha pogut comprat un palacete
i hi ha tanta gent que no té habitatge digne per viure.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la
paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Diéguez, no ha tengut la sensació que hi havia
qualcú que estava fent pràctiques per tornar a passar a
l’oposició? El discurs que hem sentit ara és el que vàrem sentir
durant quatre anys, carregat de mentides, de mitges veritats, de

fer de la seva ètica discurs i convertint aquesta cambra en una
cosa estranyíssima, per no donar-li un altre adjectiu. 

Perquè jo no sé si és ètic retreure; m’imagín que sempre és
bo retreure coses anteriors, però demanar a un govern tota una
sèrie de coses que li agradin o no li agradin, i només parli de la
legislatura anterior vol dir que moltes coses tenen a amagar. I
en tenen moltíssimes, de coses a amagar; algunes es fa difícil,
per moltes pàgines al diari que posin que són més verds que
ningú, perquè el PORN és el PORN i maldament el conseller
de Medi Ambient digui que han protegit molt els nombres
canten i els tenen escrits, i són menys hectàrees protegides que
les que hi havia, però altres coses que no estan escrites o
almanco no s’han fet públiques sí que seria bo que contestassin.

Per això jo li demanaria que, vostè que pot, insisteixi a la
Sra. Vicepresidenta que ens expliqui el perquè de les
autopistes. Ja sabem per què les han fetes i sabem per què estan
com estan; ells volen continuar allò que el president diu,
vertebrant el territori, que no és altra cosa que convertir tota
l’illa de Mallorca en un únic espai urbà perquè els seus amics
puguin continuar construint, però hi ha una cosa que encara no
sabem: per què han pujat tant de preu?; per què la de
Llucmajor, que es varen començar les obres que encara
governava el PP a Madrid, aquesta no ha incrementat de preu?,
i, en canvi, totes les de després, que a Madrid ja havien perdut
el Govern i per tant devien tenir sobrant de gent que no tenia
feina, per què aquestes han pujat de preu? Crec que això seria
una cosa que èticament estaria molt bé que en el darrer plenari
ens contestassin.

O que ens contestassin, per exemple, per què un president
d’un govern necessita anar a donar suport a un senyor que té
una piscina ilAlegal a la zona de domini públic; què s’hi amaga,
darrere aquella foto?, quin compromís hi tenia? Crec que també
seria ètic que avui en el darrer plenari ho sapiguéssim. Com
també seria ètic que qualcú explicàs per què el president i el
conseller d’Interior ens varen dir la quantitat de mentides que
ens varen explicar sobre el tema d’Andratx: que ells no sabien
res, que ells no havien parlat amb ningú i llavors resulta que sí,
que hi havien parlat però, clar, com que en principi ningú no
havia de saber no importava dir-ho...; aquell que telefona per
dir que hoy es lunes, com si només hi hagués un dilluns cada
any o en tota la legislatura... Per tant què s’hi amaga, aquí
darrere?; on és l’ètica del Govern que no ens vol explicar què
s’amaga aquí darrere?

I crec que també seria un poquet ètic que en qualque
moment demanassin disculpes per alguna de les actuacions
d’IB3. Ells ja saben -i a més ho han dit- que aquest és el seu
model, i que l’han fet així perquè el Govern pugui fer i desfer.
Nosaltres ho hi estam d’acord, aquest és el seu model, però
permetre segons quines actuacions per part dels dirigents
d’IB3...; però ells és això. És ètica aquesta actuació del
Govern? Li demanarà a la Sra. Estaràs si li pareix bé? Ella diu
que no és millor polític qui fa millors discursos sinó qui
presenta fets, però en democràcia els fets han d’anar
acompanyats d’honradesa, de transparència, d’un preu adequat
al mercat, que tots els ciutadans de les Illes siguin iguals sigui
quin sigui el carnet que duen, i de no posar mai, mai, mai,
empresaris de fora per sobre dels interessos dels ciutadans i de
les ciutadanes de les Illes Balears, perquè la millor ètica de
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totes és governar per als ciutadans, els hagin votat o no. I crec
que estaria bé, Sr. Diéguez, que li demanàs si la Sra. Estaràs
està d’acord en tot això.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sr. President, senyores i senyors diputats, després d’allò vist
i escoltat avui, principalment des dels escons de l’oposició i en
concret des del Partit Socialista, cobra sentit aquella expressió
de Neruda que diu el següent: “Cuando apareció el hombre el
universo se amplió con invenciones maravillosas e invenciones
malvadas, tanto en el ámbito material como en el espiritual.
En ninguna de ambas ocupaciones nos hemos concedido
reposo”. Dit açò i analitzant la història comprovam que
l’espècie humana és d’una fertilitat incansable: ha creat milers
de llengües, de creences, de costums, de músiques, de formes
plàstiques, de modes de viure, i també ha sabut crear i resoldre
conflictes. Però és trist veure que en aquest darrer plenari en
aquest parlament estam assistint a una de les més sublims
creacions de l’home com a animal racional quan actua des de
la més absoluta irracionalitat. Hem assistit a un cúmul de
creacions de falsedats i mitges veritats sobre les quals han de
sustentar tot un discurs destructiu, que no cerca allò que
denominaven els clàssics la felicitat pública, sinó la destrucció
i la derrota de l’adversari sense cap tipus de mirament.

Senyores i senyors diputats, ja que després d’aquesta
interpelAlació no se’n derivarà cap moció subsegüent, i després
d’aquest espectacle que vivim, amb tota humilitat però amb
convenciment em vull permetre la llibertat de fer una proposta
perquè ens apliquem a tots i cada un de nosaltres. La nostra
societat, la nostra gent necessita imperiosament que tots junts
reconstruïm la noblesa i l’art que suposa dedicar-se a la gestió
pública, i que ho facem imbuïts d’una ètica personal que tengui
per missió treballar pensant sempre en el bé comú i no en un
rèdit electoral immediat. Perquè la política, quan es fa des de
les conviccions, els principis i els valors, ha de ser capaç de
contraposar projectes, propostes i solucions per resoldre els
problemes de la societat a la qual deim que servim, amb
l’objectiu que els ciutadans tornin confiar en els polítics i que
desterrin el sentiment colAlectiu que avui malauradament
existeix que la política és bruta per naturalesa i que en política
tot val si té com a objectiu eliminar l’adversari.

Senyores i senyors diputats, per acabar, una convicció: som
d’aquells que pensa que en aquests quatre anys el Govern de les
Illes Balears s’ha pogut equivocar; segurament s’haurà
equivocat en certes decisions, però d’aquí a voler treure la
conclusió que la gestió de l’actual govern s’ha basat en una
gestió partidista, sectària i corrupta, és simplement injust i fals,
i demostra una vegada més que en els bancs de l’oposició no hi
ha una alternativa seriosa al Partit Popular, i que es necessita
distreure la gent amb falsedats, amb atacs personals ad
hominem per cridar l’atenció, ja que no tenen capacitat per
contrastar programes, projectes i realitzacions.

Permetin-me que avui en aquest darrer plenari expressi tres
sentiments: un orgull ferm, una mica d’enyorança i una gran
esperança i seguretat ferma davant el futur. Orgull per haver
pogut tenir la gran possibilitat d’encapçalar el Grup
Parlamentari Popular que, com a majoritari, ha hagut de dur la
major part de responsabilitat, el major pes d’aquesta cambra i
ha hagut de sofrir el major dels atacs que s’hagin pogut escoltar
en aquesta tribuna. Enyorança perquè, arribats al final
d’aquesta sisena legislatura, un ha de tornar la vista enrera, han
estat, de moment, sis legislatures, 24 anys de presència en
aquest Parlament, han estat 24 anys on s’ha intentat en tot
moment fer un servei des de la més profunda ètica i convicció
personal que la política és noble i que la política no és més que
un servei als ciutadans. I una gran esperança amb la seguretat
ferma davant el futur i aquesta esperança ens la dóna el grup
parlamentari, ens la dóna el nostre govern, sota la nostra
opinió, perquè tenim un projecte clar i no vivim d’utopies
buides. Perquè en aquesta legislatura hem sabut dur endavant
un gran projecte modernitzador de les Illes Balears, el major de
tota la història de la nostra comunitat, tant en infraestructures
com en prestació de serveis, fins a situar-nos, i açò no es pot
discutir, al capdavant de les societats més avançades d’Europa.
Perquè donam als ciutadans de les Illes Balears els serveis que
demanden, educació integral, salut de futur, atenció social per
als més necessitats, respecte al medi natural, comunicacions
modernes, noves fonts d’energia, aigua, etcètera.

I perquè, a partir d’ara, només ens queda, no ho dubteu,
recollir els fruits, els fruits que són altres que una societat
satisfeta amb ella mateixa, que encara té problemes però que
s’han solucionat molts d’aquests al llarg d’aquesta legislatura.
Una societat que gaudeix de serveis i infraestructures
modernes, com hem dit abans, una societat que viu amb una
gran qualitat de vida. I tenc l’esperança, la seguretat i la
fermesa amb el futur perquè tot açò són fets i no paraules.

Sra. Vicepresidenta, senyors membres del Govern, membres
del Partit Popular, crec que avui, després d’aquesta
interpelAlació, podrem acabar dient: deber cumplido.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments a la cambra)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr.
Huguet, permítame que las primeras palabras sean para usted,
para agradecerle el tiempo que hemos compartido juntos en
este Parlamento y desearle que en un futuro pues tenga lo mejor
que le pueda deparar la vida, Sr. Huguet. Todos deseamos,
desde luego, que la política sea un arte noble y creemos que
debe de seguir siendo, y uno de los primeros principios de lo
que es la vida política es que el gobierno actúa, gobierna, con
sus ideas o con su modo de pensar, y la oposición, entre otras
cosas, controla al gobierno. Y cuando la oposición controla al
gobierno, interpela al gobierno, el gobierno debe responder,
con lo que sepa, con lo que entienda, pero debe responder a la
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labor de control de la oposición; cuando no se hace así se está
pervirtiendo lo que es el sistema democrático. Cuando el
goobierno utiliza la institución y sus palancas para ir contra la
oposición, pues está yendo en contra de lo que es una actuación
normal en un sistema democrático.

La Sra. Estarás se quejaba de que el gobierno anterior actuó
mal en algún momento, no entraremos ahora a discutir lo que
hizo el gobierno anterior porque eso ya está discutido y
cerrado, pero si piensa que el gobierno anterior hizo mal lo que
no tiene que hacer es repetir los defectos que ya considera que
tiene otro gobierno, especialmente hay una cosa que no se debe
de hacer, pero que es un recurso fácil cuando no se tiene
respuesta a las preguntas que hay encima de la mesa. Hay un
principio de la mala política que dice: si no puedes con el
mensaje mata al mensajero; y esto es lo que se ha estado
haciendo desde esta tribuna por el gobierno. Usted se ha
dedicado a disparar contra el mensajero, ¿por qué?, porque con
el mensaje no puede. Usted tiene un mensaje delante, hemos
planteado unas incógnitas; usted ahora ya está informándose y
tratando a ver cómo puede contestar aquí, ahora ya podría
contestar aunque sea en el momento en que yo no tengo más
réplica y podría dar alguna respuesta.

Sra. Estarás, yo no la insultaré, no la insultaré, no lo haré,
ni le voy a insinuar nada, ni muchísimo menos. Mire, usted dice
que han hecho de la honradez una bandera, yo diría más bien
un pendón, pero en el mal sentido de la palabra. Y no entraré
en ese debate porque estoy centrado en un asunto que creo que
es de mucho interés.

Usted ha decidido acabar haciendo oposición al gobierno
anterior y acabar sus últimas intervenciones aquí mirando
cuatro años atrás, la veo herida y crispada. Mi primera
intención sería decirle vaya y tómese un Moët Chandon y
relájese, pero no lo haremos; lo mejor sería recomendarla, que
se fuera con Acebes y Zaplana, puesto que hoy ha dado el perfil
exacto y correcto de estas dos insignes personas del Partido
Popular. Yo sólo tengo que recriminar una cosa a nivel político,
podemos hablar de mil pequeños detalles pero sólo le
recriminaré una cosa a nivel político, que usted votó a favor de
una ley que hizo el Sr. Rodríguez para legalizar la prostitución,
sí señor, esto es lo que recriminaré a nivel político, otras
corruptelas y otros detalles los puedo dejar de lado, pero eso,
ya le digo, eso es una cosa que no se la puedo perdonar.

Pero lo que me gustaría ahora es que me dijera ¿por qué no
defiende al presidente? Y yo se lo diré: me temo que no pueda
defenderlo. Me dicen que no tenemos que meternos con estas
cuestiones; yo he explicado por qué me meto en estas
cuestiones, he explicado las dudas razonables que tengo y por
qué las tengo, y aquí si alguien tiene un argumento en contra lo
que tiene que hacer es venir y explicarlo. Quien ha perseguido
gallineros y pocilgas, incluso montándose en un helicóptero,
para perseguir pocilgas, ¿se queja de que nosotros hagamos
preguntas sobre un palacete, se queja de eso? Mire, yo recojo
un interés ciudadano, ustedes lo saben, que está en la calle y es
una polémica abierta; hay una sospecha de un incremento de
patrimonio sin justificación, el Sr. Matas está bajo esa
sospecha. No hacemos más que ser eco de un clamor popular,
que convoque una rueda de prensa, dé las explicaciones que
sean oportunas, haga una cuestión incidental aquí, dé las

explicaciones que sean oportunas y asunto cerrado, si tiene una
explicado. Yo he explicado el por qué de cada cosa que he
dicho y creo que quien tiene la capacidad de despejar la duda
es quien tiene la obligación de despejarla. Las dudas que he
dicho, he dicho por qué las tengo y he razonado por qué, sin
insultar y sin presuponer nada más allá de lo que se puede
presuponer en este momento.

Hay otras muchas incógnitas que rodean este asunto, otras
muchas, que me exceden el tiempo que tengo para esta
intervención, pero creo que es importante y que los ciudadanos
de estas islas se merecen una explicación, sea la que sea, los
ciudadanos serán libres de creerla o no creerla, pero ustedes lo
saben que existe ese clamor popular, no es que sea tampoco
que por la calle vaya la gente preguntando y qué pasa con esto,
evidentemente, pero existe una cierta inquietud, y ustedes lo
saben que existe esa cierta inquietud, ustedes lo saben.

(Remor de veus a la sala)

Y esa cierta inquietud tienen ustedes la capacidad y la
facultad de despejarla. Despéjenla si pueden, si no pasará lo
que estamos previendo, cerraremos una legislatura de Rasputín,
lunes y palacete.

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sra. Vicepresidenta del Govern
té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diéguez, què ha passat? Després
de la meva intervenció el seu to ha estat absolutament moderat
i ha estat, què passa, està espantat vostè? Però bé, hem vengut
aquí a parlar d’ètica i hem vengut aquí a parlar de patrimonis
injustificats o difícils d’explicar; jo li he fet una pregunta, li he
dit com és possible que vostè, que és un excelAlent misser, que,
a més, du plets de moltíssimes empreses, el que no pot
aconseguir en las vistas orales, quan defensa aquestes empreses
en els jutjats, ho demana com a diputat a la Conselleria d’Obres
Públiques i Transports, obtenint així, per al seu despatx i per
als seus clients privats una informació que no hauria de tenir en
condicions normals; a vostè això li pareix ètic?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Clar, jo supòs que deu ser tan bon advocat que per això
vostè té un patrimoni de tres cases, un iot i un BMW.

(Remor de veus)

Si venim a parlar dels patrimonis privats hem de poder
parlar dels de tots i després també vostè hauria d’explicar, que
jo no dic que ho tengui injustificat, per què vostè no és un
exemple d’austeritat, supòs que s’ho ha guanyat con el sudor de
su frente ben igual que la resta de diputats d’aquesta cambra als
que tots se’ls suposa la mateixa, com a mínim, honradesa. Però
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bé, correremos un tupido velo, tendrem temps d’aquí que acabi
aquesta legislatura perquè vostè ho pugui explicar, si això és
ètic o si això no és ètic, i li dic, Sr. Diéguez, amb tot el respecte
i afecte del món, però si hem de ser un mirall el mirall comença
pel que ha fet la interpelAlació.

Molt bé, anem ara per feina. Hem dit que l’ètica i la
democràcia s’havien -el Sr. Diéguez està nerviós, el Sr.
Diéguez està nerviós, podríem anar a més amb temes seus, com
la relació que vostè té amb l’exdirector general de Transports
del pacte, li sona? Sí, una relació que qualque dia la història
explicarà, però bé, com que no vull entrar en aquest tema, anem
per feina i anem a intentar dignificar la feina d’aquest
Parlament.

(Remor de veus)

En primer lloc, hi ha un tema important, ètica significa
separar la frontera del privat i del públic. Mirau, quan hem anat
a fer feina, hem vist ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

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

... no sé com es va poder facturar això al Govern de les Illes
Balears la passada legislatura: dinar de l’Agrupación Socialista
de Alcudia, ho facturen al Govern, i hi ha la justificació de la
factura del partit -supòs que això per a vostè deu ser separar el
públic del privat. Bé, tot un exemple, no es preocupin, nosaltres
això ni ho hem fet ni ho farem.

(Remor de veus)

Però anem per més feina. M’he trobat també dues factures,
aquesta és molt curiosa, i m’agradaria a qualque moment que
s’explicàs, perquè el Sr. Diéguez ha dit: todo esto está debatido
y cerrado; ni debatido ni cerrado, però ara és un bon moment;
dues factures de dos alts càrrecs del Govern que se’n van a
Cuba, una factura que és la número 42.296, i el mateix dia, a la
mateixa hora, una factura, la 42.297, amb el mateix viatge i
amb les mateixes persones. Com vos explicau que una persona
pugui viatjar dues vegades el mateix dia i al mateix lloc, i
curiosament a Cuba. Només hi ha una explicació: o una de les
factures és falsa; o una altra explicació: amaguen la personalitat
de dues persones que varen anar a Cuba. Tot un exemple
d’ajuste a la legalidad d’ètica i d’honradesa.

(Remor de veus)

Però bé, anem a veure altres coses del que mai no hem de
fer i del mai no farem: es convoca un concurs des de la
Conselleria de Salut, en aquell moment, es declara desert i
abans que es declari desert un membre d’aquella conselleria ja
crida a l’empresa per adjudicar-li la feina; és curiós, abans
d’explicar que es declari desert, ja s’envia un e-mail
encarregant el mismo objeto del concurso, que se ha declarado
desierto, però bastants dies abans. Bé, tot un exemple del que

és transparència i del que és dignitat; o assignació a dit d’un
contracte de més d’1 milió d’euros, una altra vegada de la
Conselleria de Salut del pacte de progrés, en què resulta que
s’aprova, ha dit, sense informe de la Direcció General de
Pressuposts, sense qualificació dels plurianuals i només amb 27
irregularitats detectades per la Sindicatura de Comptes. Bé, tot
un exemple del que és ajustarse a la legalidad.

Bé, si això fos tot el que hi ha, però hi ha moltes més coses.
La gent del Partit Popular ens esforçam dia a dia a poder
separar la frontera del públic i del privat, de servir els
interessos dels que ens han votat i dels que no ens han votat i,
per suposat, sempre actuar amb total transparència.

Voldria dir-los també aquí que s’ha fet referència a alguns
municipis. Democràcia i corrupció són incompatible, per això,
des del nostre partit, defensam la tolerància zero amb els
corruptes, amb els trànsfugues i amb tots aquells que utilitzen
la política en el seu benefici. Sr. Diéguez, a la democràcia se la
defensa amb actes inconfusibles de sabor democràtic, tots
contra la corrupció, tots junts per a no fer d’aquesta cambra un
ús electoralista. Han intervingut aquí molts diputats, una
diputada que quasi quasi, quan l’oposició legítima en aquell
moment la va acusar perquè tenia o volia presentar un habitatge
irregular, va dir que lo de su vivienda era un tema particular;
ah, quan és l’habitatge d’uns és un tema particular, quan és
l’habitatge d’uns altres és un tema públic, extraordinari!

Corrupció n’hi ha a tots els partits polítics i a totes les
persones i ningú no pot tirar la pedra, perquè n’hi ha, des que
la persona és persona i des d’abans de l’època dels romans; el
que hem de fer tots els partits és lluitar contra la corrupció i
tolerància zero contra ella. Y para muestra un botón: el regidor
d’Esquerra Unida i Els Verds de Ciutadella em diuen que fa
unes obres sense llicència en sòl rústic, o el d’Esquerra Unida
a Capdepera. A Calvià, a més d’estar imputat el candidat ara a
les pròximes eleccions, el Sr. Manchado i la Sra. Nàjera, una
tal Neus Pacheco, que crec que és del PSOE, va demanar una
llicència per a un safareig i es va fer una piscina i un yakusi, em
diuen. En es Migjorn, dos anys li ha costat dimitir al batle d’es
Migjorn, condemnat per inhabilitació -molt ràpid demanen
dimissions de gent del PP, però quan ells estan condemnats
només tarden dos anys a dimitir. Per no anar al cas de Santa
Margalida, em diuen que hi ha un ilAlustre representant del
PSOE, ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Estarás, per favor.

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

... i vaig acabant, amb piscina sense llicència a Ca’n
Picafort. O el cas de ses Salines, el número dos del PSOE amb
obres ilAlegals al seu domicili. Però sap què fan quan passa
això? Van i el nomenen director de l’àrea d’agricultura i pesca
de la Delegació del Govern. O en el cas del nostre regidor de
Puigpunyent, que dóna contractes als seus germans, el
colAloquen de número 6 a la llista del Consell Insular de
Mallorca.
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Tot un exemple del que no s’ha de fer en política, tot un
exemple i un mirall del que mai no hauríem d’aprendre. Les
seves paraules, senyor expresident, i les seves actuacions el
desacrediten i el seu futur no ofereix cap garantia, perquè quan
han governat el seu art s’ha reduït a un exercici de caradurisme
polític.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments a la cambra)

III. Moció RGE núm. 924/07, presentada pel Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
responsabilitat política del Govern sobre ordenació
territorial i corrupció urbanística, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 10566/06.

EL SR. PRESIDENT:

Seguidament, passam al tercer punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat i votació de la moció RGE núm. 924/07,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
responsabilitat política del Govern sobre ordenació territorial
i corrupció urbanística, derivada del debat de la interpelAlació
RGE núm. 10566/06.

Aquí jo veig: presentat pel Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Rosselló. Res, idò, és la seva, doncs té la paraula el Sr.
Rosselló.

(Remor de veus)

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies. Ja no ho paga a la meva edat.

(Algunes rialles)

Sr. President, senyores i senyors diputats. Supòs que la
intervenció que m’ha precedit en l’ús de la paraula era un
exemple del que entén la candidata al Consell de Mallorca per
treballar per la democràcia en aquella institució, el que avui ha
estat el seu exercici en aquesta tribuna és un exemple del que
vol dir treballar per la democràcia en aquella institució.

Però entrarem a la moció per la qual he sortit a parlar, el
Grup Esquerra Unida i Els Verds ha presentat una moció, fruit
de la interpelAlació feta fa quinze dies, que té com a objectiu
fonamental qüestionar, plantejar els dubtes, la crítica, la nostra
confrontació al model territorial que ha presidit aquesta
legislatura com a element fonamental. Un model territorial i
ambiental que s’ha caracteritzat per tota una sèrie de mesures
que han anat en la línia d’avançar en l’ocupació de més
territori, en la destrucció del medi ambient, en definitiva, que
ha anat en la línia que qüestiona no solament el nostre model
territorial sinó que, fins i tot qüestiona el nostre futur econòmic.
És un model que ha començat, una política que va començar ja
a l’inici de la legislatura i durant tota la legislatura per la
modificació de les DOT, per la modificació de la LEN, per la
modificació de la Llei de sòl rústic, tot sempre des del punt de
vist, utilitzant les lleis d’acompanyament, és a dir, furtant
democràcia i participació en aquesta cambra, i que sempre

aquestes modificacions han anat en la línia de retallar protecció
i no d’incrementar-la.

Desprotecció del parc de Llevant i del parc de Cala d’Hort.
Es crea la llei, la LECO, la que rebaixa clarament la Llei bàsica
4/1989 de l’Estat i que té com a exemple el paratge de la Serra
de Tramuntana, que s’acaba de posar en marxa, i que té com a
objectiu fonamental deixar fora Pollença, Andratx i altres
coses.

Bé, doncs no el posarem en marxa, només el declarem per
llei i per decret, però és igual, el fons és el que jo deia.

Aquestes polítiques han seguit, han estat seguides d’una
política de construcció de carreteres, d’autovies, d’autopistes,
que no solament han suposat un endeutament preocupant per a
les arques d’aquesta comunitat autònoma, que a més han
significat, sobretot, enriquiment per a les empreses que han
assumit aquestes grans obres, que generalment han estat
empreses de fora de la nostra comunitat autònoma, amics de
governants d’aquesta comunitat autònoma que han vengut aquí
a fer el gran negoci durant aquesta legislatura; i s’ha
caracteritzat també per un element fonamental: la Llei de ports,
la qual suposa un creixement important i espectacular. Crec que
aquestes dues darreres coses, en línies generals hem viscut,
repetesc, una legislatura de retall en aquest terreny, en el
terreny territorial i mediambiental, però aquests dos elements
fonamentals no solament suposen que puguem caracteritzar
aquesta legislatura com a una legislatura del ciment, com la
legislatura del ciment, com la legislatura que més territori s’ha
destruït, que més ciment s’ha sembrat en el nostre territori,
sinó, i el que jo consider més greu, com assentar les bases d’un
futur desenvolupament absolutament desordenat. Les carreteres
creades en aquests moments i la Llei de ports esportius
pressuposen el que serà el futur si no es posa fre a aquesta
situació; el futur és de més destrucció de sòl rústic, més
destrucció de territori, perquè aquestes carreteres són les vies,
els carrers que possibilitaran convertir Mallorca en una zona
urbanística general, en una zona de creixement general, i el
futur, si no es posa fre a aquesta situació, el futur -i ho dic en
aquests moments i en aquesta tribuna, i que quedi en el Diari
de Sessions, així en podrem parlar en el futur, si això no
s’atura- és d’un absolut creixement a les zones devora les
distintes autovies i autopistes que s’han creat i sobretot a la
costa. Per tant, els dos instruments potents no són solament
instruments que han provocat una profunda destrossa del
territori durant aquesta legislatura, sinó que han assentat les
bases d’un model de futur absolutament i totalment
insostenible.

Un model que ha suposat, que és responsabilitat clara, sense
cap dubte, del Govern de les Illes Balears, es llevi per on es
llevi la responsabilitat; ja no vull consumir temps a discutir qui
té les competències d’ordenació del territori i qui no les té i
discussions d’aquestes que ens han intentat dur darrerament;
sense cap dubte el model que s’ha duit endavant és un model
responsabilitat del Partit Popular i sense cap dubte també
d’Unió Mallorquina. Ha estat la responsabilitat d’una coalició,
PP-Unió Mallorquina, que ha optat per un procés de creixement
desmesurat, repetesc, no solament dins aquesta legislatura, sinó
que ha assentat les bases d’un creixement en el futur molt més
greu que el que hem viscut en aquesta legislatura.
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Un model, repetesc, al qual s’hi oposen, s’hi han oposat
quantitat de ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat durant
aquesta mateixa legislatura. Hem viscut mobilitzacions
importantíssimes a Eivissa, d’un nivell, d’una participació
impressionant, les quals han demostrat el rebuig popular, el
rebuig de la ciutadania a una cosa que ha estat sobretot, que ha
sobrepassat totes les mesures, totes les mesures raonables i
racionals. Jo vaig tenir l’ocasió l’altre dia de ser a Eivissa,
encara no havia passat per aquells, pareix que arribes a San
Francisco quan arribes a Eivissa, allà per l’aeroport i són 7
quilòmetres, passes per davall ponts, un, dos, no sé què, unes
coses realment impressionants, sense cap dubte és normal que
hi hagi hagut, en fi, el nivell de crítica, de descontent,
d’oposició a un model que és absolutament desproporcionat, si,
a més, a això s’hi afegeixen altres elements que acompanyen
aquesta qüestió, amb què s’ha utilitzat la pròpia terra
d’aquestes autopistes, etcètera.

A Mallorca hem viscut també dues grans mobilitzacions
durant aquesta legislatura, una al principi, l’altra al final, que
denoten un nivell d’oposició fortíssima de sectors de la
ciutadania. Ja sé que la filosofia que ha demostrat el Govern és
la clàssica filosofia que aquests no són dels nostres i per tant
tira endavant que ja ..., contradient, precisament, el que, des
d’aquesta tribuna, es va dir en el discurs d’investidura i s’ha
intentat repetir contínuament, que és un govern de consens i
d’acord, és un govern de consens solament amb determinats
sectors econòmics i amb determinats sectors socials d’aquesta
comunitat autònoma, no en general. Però el més preocupant és
que no solament, el més preocupant o el més, el que es pot
destacar no són solament aquestes mobilitzacions de sectors
ciutadans que des del Partit Popular o des del Govern es pot dir
i s’ha dit: no són dels nostres; el més preocupant són les
declaracions cada vegada més alarmades, cada vegada més
preocupades d’importants sectors econòmics d’aquesta
comunitat autònoma, d’hotelers, de l’Associació d’Agents de
Viatges, del president del Foment de Turisme, de sectors
econòmics importants, fins i tot de sectors de constructors,
preocupats perquè aquest model territorial du a un nivell que no
és assumible, que no és acceptable, absolutament insostenible
per al futur i que, per tant, pressuposa, en definitiva, no
solament qüestionar el propi urbanisme de la nostra comunitat
autònoma sinó qüestionar el futur econòmic de la nostra
comunitat autònoma. Per això hi ha preocupació en aquests
moments dins determinats sectors econòmics importants,
perquè precisament aquesta xarxa viària que s’ha creat i
aquesta desprotecció dels ports esportius, parlam d’unes illes,
una xarxa viària que travessa totalment, sobretot les dues illes,
i el que significa el cinturó de la costa, és entrar a un nivell de
barra lliure totalment per a la construcció en el futur; que
només se salva d’aquest model l’illa de Menorca, curiosament
una illa governada per l’esquerra.

I aquí és on jo crec que de cara al futur és fàcil, quan es
parla de model territorial i de vegades s’utilitzen, en fi, ens
tiram al cap molts d’insults i moltes discussions i molts debats,
i és difícil dir i donar números, i surt el conseller de Medi
Ambient i diu no sé quantes hectàrees i un altre que diu, i
nosaltres que li contestam no sé quantes altres; bé, doncs molt
fàcil: què volem Menorca o Mallorca i Eivissa? Això és el
debat del futur del nostre model territorial, aquest és el debat
del futur; per què a Mallorca i a Eivissa s’han fet unes

polítiques determinades i a Menorca se n’ha feta una altra? Qui
ha fet unes polítiques determinades a Mallorca i a Eivissa i qui
ha fet unes polítiques determinades a Menorca? Aquest és el
gran debat del futur, aquest és el gran debat d’un model
territorial que destrueix territori, que condiciona i qüestiona el
propi model econòmic de futur i que, a més, dóna barra lliure
a l’especulació, corrupció i resta d’efectes negatius, en els quals
ja no em dóna temps d’entrar-hi, però que, sense cap dubte, tots
coneixem.

I per això deman el suport dels grups d’aquesta cambra a
aquesta moció que presentam avui.

Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions, per deu
minuts, Grup Parlamentari Mixt és absent. Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, perdó, vol intervenir? Perdó, Sr.
Nadal, no l’havia vist. Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Em sap greu no escoltar el Grup
Mixt perquè hi té molt a dir Unió Mallorquina en tota la
política territorial que ha fet amb el PP, crec que hagués estat
bo i sa que tots l’haguéssim sentida en aquesta tribuna, i tenim
poques ocasions de sentir-los, per un tema que sí que
coincideix amb els seus socis, com en les polítiques territorials
que s’han dut a terme, hagués estat bé que quedàs reflectit en
el Diari de Sessions, o no, però bé. Vist que declina aquest
honor d’aquest darrer ple, crec que nosaltres sí que
intervindrem i destacam una cosa que ja s’ha dit durant tota la
jornada, el darrer ple parla de corrupció i urbanisme, de fet jo
diria que quasi les mescla, perquè a Mallorca s’han convertit,
i a les Illes Balears, amb cara i creu de la mateixa moneda, o
més aviat amb la creu i la creu de la mateixa moneda, perquè el
que ens donen és molta creu en el territori, amb aquest Govern
i en aquesta legislatura de Partit Popular i Unió Mallorquina.

I si són els temes estrella d’aquesta legislatura no sé per què
se’n queixen de què se’n parli, perquè el bo és dur a aquesta
tribuna els temes que són al carrer i els temes de gran
rellevància política, i no hi ha dubte que trasmudar les Illes
Balears damunt davall, de tal manera que els residents no
l’arribem a conèixer i que estiguin explicant un model que té
conseqüències demogràfiques, que té conseqüències de fesomia
de la ciutat, de fesomia del nostre litoral, del nostre país, de la
muntanya, de la ciutat que hem conegut, crec que és normal que
vengui aquí. I si és la corrupció, si és gent que s’està aprofitant
de la llepolia que és posar una retxa damunt un plànol per fer
un patrimoni, naturalment que en parlarem aquí. I no farem cas
de l’antiga recepta de la dreta que és sempre el silenci, sempre
callau, no digueu res, alerta que encara rebreu, o callem, callem
durant quaranta anys perquè convé sempre les lloses del silenci
que ho tapen tot. No, no, aquí se n’ha de parlar, s’ha de parlar
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de corrupció, s’ha de parlar d’urbanisme i del model que
perseguim.

Ens arriscam, ja ho sabem, a una persecució al
“macartiana”, no sé si cercaran solls o galliners de qui sigui,
però nosaltres el que volem és parlar macro, parlar
d’urbanisme, parlar del que passa realment en el país i no
quedarem aturats per qualsevol tipus d’actuació de persecució
“macartista”, ja dic, que s’està duent a terme.

Avui s’ha introduït, ja avui de matí, algun altre element,
normalment era que la culpa de tot el que havia passat era
d’Unió Mallorquina, el Sr. Font jo crec que és un dels més
valents, en el sentit de dir: no, no, no, és que en bravejam,
nosaltres farem això i més, i si això s’ha de convertir en Malta,
doncs en Malta i, si no, Hong Kong, jo crec que això l’honora,
el fet de bravejar directament del model del Partit Popular,
mentre que aquí qui més qui menys se’n com a amaga, se’n
com a dóna la culpa i l’escampa a la resta. Jo crec que el Sr.
Font, com a gran defensor del PP lliberal, diu: no, no, els
humans és l’important, si hem de créixer creixem, si hem de fer
més pisos en feim més, i fins i tot jo crec que renyaré al Sr.
Prohens perquè s’hagi acovardit i hagi acabat dient que ses
Covetes són sòl rústic després de dues dotzenes de sentències
que ho deien, per no haver dit i el guapos que eren aquells
apartaments a primera línia de la mar, l’únic que vol l’esquerra
és tenir les claus d’un d’aquells apartaments. Bé, aquest és un
llenguatge que teníem avesat en els anys vuitanta, però ha
quedat en minoria, el Sr. Font encara el manté, jo crec que per
una inèrcia, però la resta no, la resta diuen: no, no, no, això és
culpa del passat, del passat.

Jo que havia sentit el Sr. Jaume Font, com a portaveu en el
Consell, que em tractava de boig quan desclassificàvem un
centenar d’urbanitzacions, perquè aturàvem l’economia,
enviàvem Mallorca a la destrucció més apocalíptica, i ara diu
que no férem res. Abans era excessiu, havíem tornat tots bojos
i ara ens acusa el mateix, bé, jo crec que el Sr. Font, a més no
té cap problema, demà de matí pot dir tot el contrari i ho farà
amb el mateix entusiasme i la mateixa capacitat d’empenta,
sempre va dos dits per fora d’ell mateix, jo crec que això és una
cosa que, com a comunicador polític, li hem de reconèixer;
doncs, la mateixa contundència utilitzarà per dir que no ha fet
absolutament, no es feia absolutament res.

Una cosa sí que podem acceptar, per cert el Sr. Matas ha dit
que no s’havien modificat les DOT, poc informat o mentider,
una de les dues, perquè la Llei 6/1999 sí que es va modificar
per la Llei 9/1999 i al BOE em remet; en el que sí té raó, i aquí
tothom ho ha dit, aposta m’hagués agradat escoltar el Sr. Nadal,
és que UM va aturar, a l’anterior legislatura també, una revisió
més a fons de les directrius, perquè va dir: no, ara ja no toca,
havíem quedat que només era la 9/1999, es va negar també a
modificar la Llei de camps de golf, o a derogar-la; es va negar
a la llei de quotes, i va establir un Pla Territorial de Mallorca
amb el qual no n’estàvem satisfets perquè era desenvolupista,
no com el que han aprovat PP i UM, és ver, però
desenvolupista en excés. Per tant, té raó el Sr. Matas quan diu:
escoltin, vostès no feren allò que diuen que faran. Home, faràs
el que el poble vulgui, donarà o repartirà, i si els 50.000 de
l’altre dia, són 200.000 i te donen realment una ordre política
clara de què duguis a terme un canvi de polítiques territorials,

és evident que no els encomanarà ni al PP ni a UM i aleshores
hi haurà més possibilitats de fer coses. Si hi ha necessitat
d’entesa, doncs, alguna cosa s’haurà de transaccionar.

Del que estic segur és que no es faran més lleis
desenvolupistes que lleis proteccionistes, que és el que ha
passat per primera vegada per ventura a la història en aquesta
legislatura, per primera vegada en la història d’una legislatura
de les Illes Balears democràtica s’han fet més lleis
desenvolupistes que proteccionistes. És cert que teníem des
dels anys seixanta, teníem parat tot el litoral com a urbanitzable
i per tant anàvem retallant poquet, però anàvem retallant; aquí
no, com que a l’anterior legislatura s’havia retallat més, ara
hem tornat a tapar, hem tornat a pintar taques, el pla territorial
recupera urbanitzacions que s’havien desclassificat en els anys
1998 i 1999 i el Parlament, una per una, amb lleis
d’acompanyament, -sorprèn el Sr. Font, perdonin el parèntesi,
avui a una pregunta d’aquestes de minuts publicitaris del Partit
Popular, bravejava de la informació pública, i efectivament la
Carta europea d’ordenació del territori obliga que tota mesura
territorial es faci amb informació pública-, informació pública
a una llei d’acompanyament dels pressuposts? Informació
pública, debat polític i transparència una llei d’acompanyament
dels pressuposts moltes vegades a través d’esmenes del Partit
Popular a la llei d’acompanyament dels pressuposts? Com a
mínim entonin una miqueta el mea culpa perquè és que, si no,
dóna la impressió que continuaran per aquest camí, i a més, bé,
jo crec que tot apunta que efectivament això serà.

Quina reacció hi ha hagut davant aquesta situació, davant
aquesta allau que s’ha dut a terme aquesta legislatura? Una
reacció multitudinària en el carrer a l’any 2004, s’ha recordat
avui, zero mesures de resposta política. La gent es torna animar
i fa una iniciativa legislativa popular, més de 30.000 firmes,
vostès saben el complicat que és recollir firmes per a una
iniciativa legislativa popular, no és com posar-se a recollir
firmes en el carrer en contra de l’Estatut de Catalunya com fa
el PP, sense demanar comptes a ningú -jo me’n record a la
pàgina web i tot que t’hi podies apuntar, en podies fer deu i en
podies fer vint, hi va haver una vintena d’informàtics que varen
treure com ho denunciaven-; no, no, no, una iniciativa
legislativa popular has d’acreditar-te, has de firmar davant uns
avaladors, una cosa seriosa, més de 30.000 persones demanant
una iniciativa. Aquí es despatxa amb un no ha lugar i a una
altra cosa.

50.000 persones més al carrer l’altre dia; zero, de zero, de
zero. Bé, ara els envien una campanya publicitària, milions de
pessetes dels mallorquins, mallorquines i tots els balears
senzillament per fer-los saber, no ho sabíeu que viviu en el
millor dels móns possibles? Per favor, no aneu a vorera de mar,
no vos passegeu per la muntanya, no aneu a veure-ho, mirau el
Dia, mirau el diari, escoltau IB3, mirau els reportatges que jo
vos fabricaré i sabreu el bé que vivim, no vos passegeu; no
aneu aquí on anàveu fa deu anys, no seguiu escoltant el batec
d’una illa que estimau perquè així tal vegada vos en temereu
que l’heu trasmudada damunt davall, no, no faceu això; mirau,
anau al cine i jo vos posaré un bon anunci de les quatre coses
que (...), perquè he hagut de retallar fins i tot dins el muntatge
perquè em quedaven un parell de xalets a primera línia i els he
llevats perquè, curiosament, hi havia gent que no els hi volia.
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Reconversió? Zero, ara, ara un consorci, que a l’any 2004
era un consorci, ara es diu Consorci Urbanístic, tres anys per a
això. Avui mateix se’n tornava a bravejar, l’Estat, el Govern de
les Illes Balears, el Consell de Mallorca, Ajuntament de Palma,
Ajuntament de Llucmajor, tres anys per passar de consorci a
Consorci Urbanístic, ni una sola mesura de reconversió. També
deu ser la primera legislatura, perquè fins i tot ens havíem
avesat a tomar qualque hotel amb petites píndoles, alguna cosa
es feia, aquesta legislatura zero, de zero, de zero en reconversió
turística, zero. El que sí que hem vist són grans autopistes -deia
el Sr. Rosselló que li recordaven les de San Francisco, a mi em
recordaven més a ACDC i a Highwall tho hell, perquè, en tot
cas, no sé on ens duran, però l’Eivissa que hi ha dins el cap del
que veu que és necessària aquesta autopista és realment un
distribuïdor cap a les noves urbanitzacions, cap als nous nivells
de creixement, com ho és a Mallorca el segon cinturó, és una
nova frontera de creixement de Palma, ja hi tenim l’hospital,
ara hi falten tota la resta de casetes; i aquí, com que ens hem
avesat a veure jugar al monopoli, ja anava a dir a jugar-hi, però
n’hi ha que hi tenen fitxes i n’hi ha que només som a tribuna
per mirar-ho, però hi ha gent que hi juga tant, posam un hotel
i quan passes per aquell hotel pagues 40.000 pessetes, i jo crec
que d’això ens hem d’aturar.

Com que no hi ha hagut cap mena de reacció política
respecte d’aquesta urbanització, i vaig acabant, crec que
realment ja no queda més remei que pensar en una alternativa;
si no es volen ja més de vint camps de golf a Mallorca, si no es
volen més ports esportius, si no es vol anar a un model que
l’únic que pretén és satisfer la demanda, hi ha d’haver un canvi
ja no de polítiques sinó també de polítics, perquè crec que amb
el Partit Popular resultarà molt difícil. Crec que el que ha
quedat demostrat en aquesta legislatura és que per on passa el
cavall del PP o per on passa el cavall de PP i UM no hi torna
a créixer l’herba.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grup Parlamentari PSOE, té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Seré
breve en esta intervención, no agotaré el tiempo porque, como
ya alguna vez tuve ocasión de decir desde esta misma tribuna,
el esfuerzo inútil produce melancolía, y tratar de lograr que por
parte del Gobierno, de un gobierno que ya es un gobierno
cesante y saliente, se cambie algo realmente es esfuerzo inútil,
solamente es gesto simbólico dejar dichas en esta tribuna
algunas palabras que creo que conviene decir y recordar.

Y es que ésta ha sido la legislatura en que la destrucción del
territorio ha sido más sistemática, más organizada, a diferencia
de lo que haya podido suceder en otras legislaturas en las que
se buscaron medidas según determinados intereses puntuales,
aquí ha sido sistemática y organizada; especialmente a base de
leyes de medidas urgentes y leyes de acompañamiento, a base
de esto se ha ido destruyendo poco a poco estas islas, y lo que
es peor, sentando las bases para lo que es la futura destrucción

total. Se ha reducido la superficie de los parques naturales; se
ha llegado a contratar, para cuidar los parques naturales, a
quienes habían luchado en la legislatura anterior contra los
propios parques. Se mutiló la LEN en Ibiza y Formentera, hoy
en día es posible construir establecimientos turísticos en
cualquier parte del suelo rústico de Ibiza y Formentera sin
ningún problema. Se ha llegado a declarar una amnistía
urbanística en Ibiza, mediante la disposición adicional deciocho
de la ley de acompañamiento de los presupuestos se llegó a
establecer que en la costa las viviendas unifamiliares aisladas
podrán ser legalizadas cualquiera que sea su calificación,
barbaridades como éstas las hemos estado viviendo día a día en
esta cámara, barbaridades que a veces no llegan a muchos
ciudadanos y que cuando se lo lees, cuando les dices lo que
dice la ley que se ha aprobado en este Parlamento se espantan
y no se lo creen, no llegan a creerse estos textos que estamos
relatando.

Se han tomado incluso medidas legales para proteger a
determinados infractores que todo el mundo conoce, y no voy
a volver sobre esos temas. En Mallorca se ha construido una
red de autopistas que serán las venas que llevarán la sangre de
ese monstruo que va a ser la urbanización total de la isla.

Desde luego, es cierto que el fin de la agricultura tradicional
ha significado la caída de la última barrera a la descomposición
territorial, la agricultura tradicional ha desaparecido,
actualmente es de carácter meramente simbólica, es más
jardinería que agricultura; es más esfuerzo particular por el
gusto de una determinada profesión que rentabilidad económica
y negocio.

El suelo rústico, que hasta ahora tenía una existencia casi
extraeconómica, como el agua o el aire, el suelo rústico era
extraeconómico últimamente, no contaba como un bien
económico sometido a leyes de mercado puesto que no había
mercado para él. Ya saben que el suelo rústico no valía nada;
todo el mundo sabe que cuando se ofrece una parcela de suelo
rústico, vendo una parcela de suelo rústico, lo primero que
preguntan: ¿y qué se puede construir en él?, ¿tiene agua?,
¿tiene luz? Eso es lo que pregunta la gente, qué se puede
construir y si tiene agua y tiene luz; no preguntan: ¿es bueno
para la siembra de tal producto o de tal otro? El suelo rústico
como tal ha desaparecido, ya no tiene interés en el mercado,
quedó como un bien extraeconómico, y actualmente el suelo
rústico es un territorio, digámoslo entre comillas si queremos,
gracias a este tipo de políticas, clasificado y entregado al
mercado.

Desde luego, la motorización de la población y la apertura
de accesos rápidos y fáciles ha posibilitado que las ciudades de
Baleares hayan perdido sus límites y que las segundas o
terceras residencias, reflejo de la prosperidad de determinados
sectores, desplacen a las actividades rurales, lo estamos viendo
cada día en nuestra tierra. La vías rápidas, al derribar los
obstáculos físicos, eliminan también los caracteres que definían
hasta ahora la identidad territorial, dando como resultado la
desaparición del lugar, la muerte de su carácter y de su
singularidad. Ahora tenemos un territorio integrado con zonas
urbanas y zonas no urbanas, no digamos rústicas, en el que el
territorio no urbano es o bien reserva no programada del urbana
o bien un decorado naturalista del urbano, una de las dos cosas,
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esto es lo que es el suelo rústico actualmente, especialmente en
Mallorca y en Ibiza y Formentera.

(...) al territorio de Mallorca es prácticamente incurable.
Como decía Guido Ceronetti en El silencio del cuerpo, ir por
el campo hoy es como pasar por un viejo barrio en demolición.
Y junto con esa destrucción masiva del territorio, tenemos la
corrupción. No es nada nuevo, y lo que ha sido nuevo de esta
legislatura es que por fin se persiga, que alguien se lo haya
tomado en serio eso de actuar contra la corrupción. La
administración pública tiene la obligación de defender lo que
es común y no seguir la teoría Matas de lo que es común no es
de nadie. Y cuando aparece la corrupción, la defensa del interés
común desaparece también.

Nosotros votaremos a favor de los tres puntos de la moción,
porque, en definitiva, se trata de reconstruir el territorio y no,
como se ha hecho en esta legislatura, de administrar su
destrucción, lo que ha hecho el Partido Popular en las
instituciones que gobierna ha sido administrar la destrucción
del territorio. Pues bien, reconstruir el territorio es una tarea
que compete a los que viven de él y no a los que invierten en él,
como está siendo en estas islas.

Finalizo, y quisiera acabar ya con una cita de George
Orwell, el cual, en su Inglaterra, cuando paseaba por el campo
inglés y veía las ruinas que se estaban produciendo, que podía
ser perfectamente extrapolar lo que está sucediendo aquí, decía,
más o menos: “digan ustedes lo que quieran, llámenlo tonto,
infantil, lo que quieran, pero ¿no les entran ganas de vomitar a
veces de ver lo que están haciendo con Inglaterra, con sus
estanques de cemento y sus enanitos de yeso, con sus duendes
y sus basuras en los lugares donde antes estaban los hayedos?”
Finalizaba diciendo: “subid a por aire si no hay aire”. El 27 de
mayo toca subir a por aire porque aquí no hay aire.

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sostenc
que la destrucció de Mallorca per part d’aquest govern és un
mite i la raó la coneixem tots; les competències en urbanisme
i en ordenació del territori del Govern són residuals, perquè
estan en mans dels consells i dels ajuntaments, agradi o no
agradi aquesta és la pura realitat. A l’any 1999 el president
Matas va impulsar les Directrius d’Ordenació del Territori que
establien un creixement màxim d’un 10% del sòl residencial
turístic i per a serveis generals. Amb les DOT es varen
desclassificar unes 70 urbanitzacions programades del litoral i
es va prohibir que es creassin nous nuclis de població. Va
quedar palès, llavors, que era feina dels consells insulars i dels
seus plans territorials insulars delimitar exactament el
creixement real per a llavors distribuir-lo entre els municipis.

Durant quatre anys el pacte de progrés va poder modificar
el sostre del 10% de creixement, no ho va fer. El Pla Territorial

de Mallorca actual només permet un creixement del 7,8%,
inferior per tant al 10% que marquen les Directrius
d’Ordenació del Territori. Però, sent així, ens continuen
acusant de polítiques desenvolupistes, de polítiques sense
complexos, de models desenvolupistes, etcètera, i fins i tot
d’administrar la destrucció de Mallorca. Només vull recordar
que de les polèmiques àrides de reconversió directa del PTM,
cap ni una s’ha executat de moment.

Però acceptem aquest pols que ens plantegen l’esquerra i els
ecologistes, encara que sigui, com deia dimarts passat, jugar a
camp contrari; és a dir, assumint l’espai dialèctic que els
ecologistes han definit com a regles del joc. Jutgem a veure si
realment aquest govern ha destruït Mallorca, analitzant fil per
randa les iniciatives legislatives que s’han pres en política
d’ordenació del territori durant aquests quatre anys.

La setmana passada jo deia que el partit estava perdut,
perquè l’àrbitre que dispensa aquí, ara mateix, butlles
ecologistes no és el públic en general, no és la ciutadania en
general, sinó els que s’autoproclamen ecologistes, com puguin
ser Els Verds, el PSM, el GOB o federacions d’altres
plataformes com Salvem Mallorca, i darrerament, sembla ser,
el Partit Socialista. Però posem les cartes damunt la taula i
estudiem fil per randa cada un dels càrrecs que a nosaltres ens
imputen per fer aquestes lleis desenvolupistes. Quines són les
responsabilitats de la consellera Cabrer per haver confiat amb
el Sr. Massot com a director general d’Ordenació del Territori?
Què han fet des de la direcció general per traslladar el model
d’Andratx a la resta de Mallorca?, com ens acusa la setmana
passada el Sr. Alorda; què hem fet nosaltres, des del Grup
Parlamentari Popular, en aquesta cambra, per destruir
Mallorca? Quins canvis legislatius s’han produït encaminats
perquè nosaltres ens replantegéssim l’ordenació del territori
allunyant-nos d’aquelles directrius del territori que es varen
aprovar l’any 1999 per un govern del Partit Popular?

Me centraré únicament a Mallorca, l’illa on els nostres salva
pàtries ens volen salvar per força, fort i no et moguis. El plec
dels deu càrrecs que ens imputen és el següent:

Primer, parc de Llevant: heu desprotegit el parc de Llevant.
Bé, el Partit Popular ho havia promès en el seu programa
electoral, no volem parcs per decret, volem comptar amb els
propietaris; som partidaris d’una altra filosofia de preservar
territori que conciliï l’aprofitament socioeconòmic amb la
conservació mediambiental. No hem enganyat ningú; seguint
aquesta línia, el 2004, aquest Parlament, amb els vots del Grup
Parlamentari Popular, va reduir el parc natural de Llevant a les
finques públiques, mantenint, això sí, les reserves naturals de
Cap Ferrutx i Cap des Freu. Al mateix temps, vàrem convidar
els propietaris de les finques privades que havien quedat
excloses a solAlicitar de manera voluntària la seva inclusió en el
parc natural, mitjançant la firma de convenis amb el Govern.
Així, el conseller de Medi Ambient ha aconseguit, a través
d’adhesions voluntàries, 4.042 hectàrees més de finques
privades; n’ha comprades més, ha comprat 478 hectàrees de les
finques des Racó i sa Duaia i per tant ara mateix tenim un total
de parc que és el 81% del que ens va deixar el pacte de progrés.
Ara bé, allà on hi havia guerra ara hi ha pau, allà on hi havia
discòrdia ara hi ha concòrdia. Es demostra, per tant, que també
es pot fer política mediambiental comptant amb la propietat
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privada i sense confiscar drets a ningú. A la llarga, creiem
nosaltres, hi sortirem guanyant.

Segon, el Partit Popular ha desclassificat es Caülls de
Marratxí. Bé, efectivament, durant aquesta legislatura s’ha
tornat reclassificar la urbanització des Caülls, que són uns 200
habitatges. Hem de recordar, però, que aquesta urbanització no
va ser desclassificada per les DOT a l’any 1999, sinó que va ser
desclassificada per un govern municipal socialista, sense
consens, sense avisar i trepitjant els drets legítims ja adquirits
pel seu promotor. Ara mateix, la situació està així com estava
abans de prendre aquest acord plenari. Es tracta de totes
maneres d’una decisió de l’Ajuntament de Marratxí, d’una
decisió estrictament municipal, no del Govern.

Tercer, la famosa Llei de mesures urgents en ordenació del
territori. Quina ha estat la incidència a Mallorca d’aquesta
modificació del Parlament, que deixa en mans del Consell
Insular de Mallorca? Pràcticament nulAla.

Quart, la nova Llei de ports. Durant aquesta legislatura,
efectivament, s’ha aprovat una nova Llei de ports que acaba
amb la moratòria de ports del pacte de progrés i acaba amb la
inseguretat jurídica que se’n derivava. Quina incidència
destructora per a Mallorca ha tengut la nova llei impulsada pel
PP? La nova llei ha afectat només a ports que ja existien i a
remodelacions d’edificis portuaris, millores i ampliacions de
molls, modernització i pavimentació, reordenació
d’amarraments. Però res més. És això destruir el nostre litoral?
Jo no ho entenc així, per això el Sr. Rosselló ha de pressuposar
que s’han estat assentant les bases per a un creixement
desmesurat en el futur, ha de parlar del futur perquè
evidentment no pot parlar de present.

Cinquè, Campos. Aquest Parlament, a través de la Llei
d’acompanyament dels pressuposts de l’any 2004, va substituir
l’antiga zona de balneari prevista en el Pla especial de
protecció d’es Trenc i d’es Salobrar de l’any 1987 per la
possibilitat que l’Ajuntament de Campos autoritzàs la
construcció d’un centre assistencial o de tipus sanitari, sempre
amb un interès general que, com saben vostès, depèn de la
Comissió Insular d’Urbanisme del Consell. Aquesta és la
compensació per haver-se avortat el projecte de camp de polo
de Campos, un projecte amb el qual s’havia compromès el
Partit Popular a les eleccions de l’any 2003.

Per tant, aquests són senyors meus els grans canvis
legislatius que durant aquesta legislatura han permès, segons
l’esquerra i els ecologistes, que aquest govern destruís
Mallorca, aquestes són les grans lleis desenvolupistes
desenvolupades en aquest Parlament, com diu el Sr. Alorda.
Uns grans canvis legislatius, com poden veure, canvis que són
fruit o be de promeses electorals complertes, com el parc de
Llevant o com permetre compensar el municipi de Campos;
d’altres no tenen cap incidència, com la Llei de mesures urgents
en l’ordenació del territori de l’any 2003; altres són d’àmbit
municipal, com es Caülls, i d’altres tenen una incidència
purament local que difícilment es pot generalitzar.

Però continuem, com que s’han d’aferrar a l’emblanquinat
s’hi aferren, anem a veure quins altres pecats mediambientals
hem comès des d’aquest govern. Autovia Inca-Manacor, en

varen donar d’arròs, el PP hi ha renunciat. Segon cinturó de
Palma, a favor hi estan el PP, UM i el PSOE. Ara bé, UM i el
PSOE estan utilitzant una tàctica ara mateix dilatòria, tal com
es recull en el conveni de carreteres que el Consell de Mallorca
té previst firmar amb el Ministeri de Foment i que molt bé
coneix el Sr. Alorda, que consisteix a fer un estudi de viabilitat
d’1 milió d’euros, canviant-lo de nom, en lloc de “segon
cinturó” ara li direm “accessos a Palma”. Però alerta, darrera
aquest estudi de viabilitat hi ha una previsió pressupostària de
105 milions d’euros, i per què és? S’ho imaginin, senyors
diputats.

Hospital de Son Espases, trull i enrenou, ara bé, per les
urbanitzacions que es construïren just devora la Real silenci
sepulcral.

La nova llei del sòl balear, ni tan sols ha estat tramitada per
aquest Parlament.

I finalment, carreteres construïdes per la consellera Cabrer,
donant compliment als dos convenis amb Foment; diuen: home,
és que darrera les carreteres hi ha l’expansió de pobles com
Llucmajor o Campos, els quals s’estan urbanitzant perquè
resulta que la gent va a viure allà perquè troba habitatges més
barats. I jo em deman: i quin problema hi ha? Quin problema
hi veuen? A més, supòs que les noves urbanitzacions, els nous
plans parcials que s’aproven estan aprovats tant pels municipis,
tant pels ajuntaments com pel Consell, o almanco amb el vist-i-
plau del Consell, per tant quin problema hi ha? El Govern què
hi pinta en tot això? No hi té res a veure. Per cert, la
construcció en rústic, com vostès saben, durant el pacte va ser
molt superior a la que s’ha produït durant aquesta legislatura.

Com poden veure, l’esquerra practica un totum revolutum,
com avui hem tornat veure un altre pic. Sense reconèixer els
esforços que en matèria de medi ambient ha fet un partit com
el Partit Popular, que sense ser ecologista, va tenir el coratge
d’aprovar unes Directrius d’Ordenació del Territori que varen
ser durant el pacte i segueixen sent ara mateix l’únic referent
per ordenar el territori de les nostres Illes. Aquest és el balanç
real. De quina destrucció estan vostès parlant? Quina
responsabilitat té la Sra. Cabrer en tot això? Responguin-me.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Font, jo no sé
a quin món viu vostè, pareix que no es passeja pels carrers.
Escoltant-lo a vostè, dóna la impressió que no es passeja pel
carrer. No sé ni com fer polèmica amb vostè després del que
acab de sentir. Jo començaria com he acabat abans, es passegi
una estona per Menorca i es passegi una altra estona per Eivissa
i per Mallorca. I si això no són les dues cares d’una moneda,
que venga Dios y lo vea. No cal que ens expliqui tot el que ens
ha explicat perquè no hi ha qui ho entengui, no hi ha qui ho
entengui.
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Miri, fins i tot ha tengut la gosadia d’explicar-me a mi el
tema dels Caülls, jo era regidor de Marratxí quan es va passar
tot el que va passar i sé el paper que va jugar els promotors,
etcètera. I les pressions que varen jugar amb els regidors de
Marratxí en aquell moment. Per tant, fins i tot ha tengut la
gosadia d’explicar-me a mi el tema dels Caülls. Li agradi o no
li agradi, aquesta legislatura ha estat la legislatura amb més lleis
desenvolupistes que proteccionistes en tota la història d’aquesta
comunitat, com ha dit molt bé el Sr. Alorda, li agradi o no li
agradi, això és així. Aquesta legislatura ha estat una legislatura
de ciment i de destrucció del territori. Aquesta comunitat
autònoma ha estat l’única comunitat autònoma de l’Estat
espanyol que ha desprotegit territori, li agradi o no li agradi,
aquest és el balanç que tenim en aquests moments. I li agradi o
no li agradi, ho agafi com vulgui, el més greu no és el que s’ha
fet, sinó que s’han posat les bases per fer una nova onada
espectacular de creixement absolutament insostenible. Les
carreteres són això, el que ha dit el Sr. Diéguez, són les venes
que duen la sang per al nou creixement, sense cap dubte no es
fa aquest Pla de carreteres i de vials a Mallorca i a Eivissa com
el que s’ha fet, sinó es vol promoure un creixement urbanístic
absolutament desmesurat, sinó es vol convertir l’illa en una
àrea metropolitana, que és el que es té dins el cap des de fa
algunes dècades. Això és posar les bases d’una nova onada que
farà absolutament insostenible el nostre territori. I la Llei de
ports esportius, si per l’únic que serveix és per arreglar un
parell d’edificis i per compondre un parell d’amarraments, no
sé per què a Mallorca ja n’hi ha 8 més de demanats i a Eivissa
6 més. En definitiva, ha estat obrir les portes a un nou
creixement de ports esportius. La futura onada, el gran negoci
del futur a les nostres Illes, Mallorca i a Eivissa serà el
creixement en sòl rústic a les voreres de les carreteres i el
creixement en el litoral. Això és posar les bases del futur i a
més, no utilitz la paraula no equivocadament, sinó
conscientment, del futur gran negoci que es farà en el futur.
Vostès el que fan és posar les bases perquè en venguin d’altres
al darrera i es folrin. Això és la base de la seva política.

Miri Sr. Font, jo no sé molt bé per què vostès bravegen cada
vegada que parlen, que volen comptar amb el consens dels
propietaris per fer parcs naturals i després quan parlen del
GOB, Salvem Mallorca i no sé quantes altres coses, això... No
són seves les finques? No són de la seva butxaca..., O sigui,
l’illa només és dels propietaris, dels que vivim, els que hem de
gaudir, els que hem de conservar la nostra terra i la nostra illa
per al futur, aquests no tenen dret a consens ni dret a opinar.
Els que es preocupen perquè fins i tot el futur econòmic sigui
adequat per poder viure en el nivell de benestar actual, aquests
no tenen dret a opinar, els que han d’opinar són els propietaris
que ara els poden tocar o no tocar un tros del seu territori. 

Moltes gràcies, Sr. Font. Amb això acab, m’ha alegrat la
intervenció.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló.

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

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

Per tant, queda rebutjada la moció.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 10364/06,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
l'autovia de l'aeroport d'Eivissa.

A continuació passam al quart punt de l’ordre del dia que
correspon a les proposicions no de llei. En primer lloc
debatrem la RGE núm. 10364/06 presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a autovia de l’Aeroport
d’Eivissa. Per defensar la proposició no de llei té la paraula el
Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Fa un
moment en la moció anterior parlàvem de ciment i de
depredació territorial i quin millor exemple de la utilització
d’aquest ciment i d’aquesta depredació que parlar del contingut
d’aquesta proposició no de llei, és a dir, les autovies que
s’estan executant a l’illa d’Eivissa. Contràriament a allò que es
podria pensar, no és aquest ni molt menys un tema tancat, no ho
és perquè de fet és un dels grans escàndols d’aquesta
legislatura. Hem manifestat moltes vegades la nostra opinió
contrària als projectes en si i tal vegada per explicar un dels
motius que fa que ens oposem a aquests projectes, no hi ha res
millor que posar un exemple. No fa gaire, fa uns dies, un
conegut meu partia de Barcelona i arribava a Eivissa i em
contava una cosa que va viure ell mateix. Em va dir: “vaig
sortir de Barcelona per la ronda de dalt, em vaig ficar dins
l’avió, vaig arribar a Eivissa i quan vaig arribar a Eivissa i
estava dins el cotxe camí d’allà on havia d’anar, vaig tenir la
sensació de què havia donat la volta, havia tornat a Barcelona
i tornava a estar la ronda de dalt”. No entenia res del que
havien fet a aquesta illa i on estava exactament. És un exemple
simplement per mostrar els motius i les raons que estam en
contra d’aquest projecte. 

I no només això, hi ha altres qüestions que fa que estiguem
en contra i ja no és el projecte en si, sinó la seva execució, el
que està passant entorn a la seva execució. Li he de dir una
cosa, si bé és cert que les obres a dia d’avui estan molt
avançades, el que hem vist fins ara d’aquesta execució només
fa constatar quina és el centre de la seva gestió política en
aquest tema. I no és altre que l’aprofitament particular, indegut
per cert, i la manipulació per rendiment partidista. No fa gaire,
avui matí mateix, hem tengut l’oportunitat de sentir el portaveu
del Partit Popular fer proclames i propostes de rectificació,
d’ètica política, de regeneració de la gestió pública. I és curiós
que en el darrer plenari d’aquesta legislatura ens vengui amb
aquestes propostes, quan porten 4 anys fent tot el contrari, 4
anys enfangats en la corrupció i en la manipulació. I per què es
preguntaran. Entre altres coses vostès senyors del Partit
Popular són especialistes en qüestions tan simples com
adjudicacions familiars o aprofitament per negocis propis de la
vida política. Sense anar més lluny hi ha els exemples darrers
i coneguts com són les adjudicacions del President del Consell
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d’Eivissa i Formentera a empreses dels seus familiars directes,
o per què no, també comentar els aprofitaments d’alguns
regidors de l’Ajuntament de Santa Eulària que es contracten
serveis de l’ajuntament directament als seus propis negocis. No
és que aprofitin una institució per treure-ne profit, sinó que a
més quan són denunciats aquests fets, actuen més que com a
responsables públics, com autèntics homes de cromanyó,
insultant aquell que ha fet públic el que és irregular. Si algú no
s’havia assabentat, aquests personatges, aquests regidors, amb
les seves justificacions del que estan fent, entre aquest catàleg
d‘insults oferts, era que els que han denunciat això són uns
rubalcabrones. Així com ho dic, és com ho varen dir ells i crec
que val la pena que tots els diputats d’aquesta cambra tenguin
constància de quina és la manera de fer les coses que utilitza el
Partit Popular. És greu perquè no és un fet puntual d’un
regidor, sinó que el portaveu del Partit Popular a Eivissa ha
donat cobertura a aquests insults i ha justificat aquests insults.
I això encara és més greu, entre altres coses perquè és diputat
també en aquest Parlament. 

Dit això i parlant d’aquesta manipulació dins les
infraestructures, les autovies no queden fora d’aquest joc poc
net i brut, sinó que són una clara prova. He dit abans que és un
dels grans escàndols d’aquesta legislatura. Aquestes autovies
d’Eivissa s’estan executant mitjançant projectes, en funció dels
interessos de representants del Partit Popular. Es modifiquen
per no perjudicar alguns càrrecs públics del Partit Popular. Es
manipulen i es fan anuncis falsos sobre aquestes modificacions.
Permeten i colAlaboren en irregularitats escandaloses, passen
per damunt de tot i de tothom per tal d’aconseguir l’objectiu
d’arribar amb unes infraestructures acabades a un dia en
concret. I per arribar a això, s’estan executant aquestes obres
sense els més mínims criteris de seguretat, creant situacions
realment perilloses. Entre aquestes qüestions, com deia, que
s’estan executant els projectes en funció dels interessos, puc
parlar de modificacions que darrerament s’han tengut en
compte i s’han fet. Si un va a l’autovia de l’aeroport que s’està
executant, veurà que els dos darrers quilòmetres no estan ni tan
sols començats, no s’ha fet res i per què? Perquè allà, si bé fa
dos anys que el Govern és conscient que no pot executar el
projecte tal i com el va presentar, perquè va cometre una
ilAlegalitat intentant expropiar terrenys d’AENA que no es
podien expropiar, fa dos anys que ho sap i no fan absolutament
res. I per què no fan res? Perquè l’alternativa per poder
executar l’autovia tal i com la tenen planificada, suposa
expropiar a l’altre costat de la carretera i això suposa tocar
propietats i interessos de responsables polítics. Sense anar més
lluny del mateix President del Consell i del batle de Sant Josep.
I això senzillament no es pot fer. Ja vàrem parlar d’aquesta
modificació, del que això suposa i jo crec que va quedar prou
clar.

Però a més hi ha una altra modificació, que si bé no ha estat
acceptada és una realitat i només fa falta passejar-se per
l’entorn de l’obra per veure què és. A pesar de no estar en el
projecte de l’autovia, s’està executant un camp de golf, annex
a l’autovia i dic que deu ser del mateix projecte perquè s’està
fent amb materials de la mateixa obra. Per tant, hem de suposar
que podria ser un nou annex i una nova modificació del
projecte. I aquí ve un altre dels grans fraus d’aquesta execució
de l’autovia i és la utilització d’unes terres per a un negoci
particular que en el seu moment varen ser dolorosament

expropiades als seus legítims propietaris. Això s’està utilitzant
a dia d’avui per construir i per posar en marxa un camp de golf
que en aquests moments és ilAlegal perquè no té ni un sol
permís, per bé que s’està executant. I més trist encara, s’està
executant amb material i maquinària de la mateixa empresa que
està executant l’autovia i això no deixa de ser també prou
escandalós. 

Seguint amb les qüestions..., no em queda gaire temps, per
això no entraré molt a fons en cada una d’aquestes qüestions,
si bé podríem entrar-hi. També voldria fer referència a un altre
fet clau. Quan deia que passen per damunt de tot i de tothom,
ja en el seu moment feia referència a totes les molèsties que han
provocat l’execució accelerada d’aquestes obres, tan a
residents, als veïns especialment de la zona de Sant Jordi i
platja de’n Bossa, com als turistes durant la temporada estival.
La darrera qüestió escandalosa coneguda és el tema de l’aigua,
de la pèrdua d’aigua provocada per l’execució de les obres de
l’autovia. Fa dos dies celebràvem el Dia Mundial de l’Aigua i
el Govern el rebia amb grans anuncis com aquest, una pàgina
sencera dels diaris, anunciant qüestions que feien referència a
com es recuperen i regeneren les aigües residuals i altres
qüestions. També hagués pogut posar un anunci com aquest,
dient com són especialistes en tirar aquest bé natural que és
l’aigua, l’aigua bona dels aqüífers de Sant Jordi, directament a
la mar. Això és el súmmum de la barra política, per un costat
fer anuncis dient que preservam i per l’altre costat i al mateix
temps portar mesos tirant aigua bona a la mar per simplement
l’execució d’una obra, que a més a més encara tenen la manca
de vergonya política de reconèixer que era una qüestió que
estava prevista en el projecte. Estava previst que es tirés tota
aquesta aigua a la mar i no es va fer res en el seu moment. Tot
això són qüestions que s’han de tenir en compte.

I per acabar, no em queda gaire temps, vull referència a una
qüestió que ja vàrem apuntar també en el seu moment i és
l’execució en qüestions realment perilloses, de forma realment
perillosa d’aquestes obres, l’absència d’una senyalització
correcta que permeti un mínim de seguretat a aquells que es
veuen obligats a utilitzar aquestes autovies mentre estan en
construcció i execució. Ja vàrem dir els nombrosos accidents,
lleus, però accidents que hi va haver el passat estiu a l’illa
d’Eivissa per l’execució d’aquestes obres. Per cert, no es va
rectificar per part del Govern i per part de l’empresa que
executa les obres, fins que no hi va haver una denúncia de la
Guàrdia Civil, els va dir que la senyalització estava malament
i que s’havia d’arreglar. Com sempre, vostès només es mouen
quan es troben la Guàrdia Civil davant. Sense anar més lluny,
avui mateix he pogut observar una altra situació que és
significativa d’allò que s’està fent i amb quin grau
d’indiferència es fa. Es fan constants modificacions de la
circulació per poder fer les obres, avui mateix quan un surt de
l’aeroport per anar cap a Eivissa, hi ha un moment que hi ha un
punt que s’ha de desviar d’allà on fins ara s’anava, hi ha una
senyal posada enmig de la carretera, hi ha elements colAlocats
enmig de la carretera, durant la nit no se’n veu ni un, no hi ha
ni un sol llum que indiqui que hi ha un obstacle enmig de la
carretera. És un exemple més de la poca importància que es
dóna a la seguretat per part dels que estan executant aquestes
obres.
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Per tots aquests motius i com dic, podrien ser objecte d’un
anàlisi molt més profund si tenguéssim el temps per analitzar
totes i cada una d’aquestes qüestions, hem presentat la
proposició no de llei que fa referència precisament a aquestes
modificacions que s’han fet irregulars al projecte. Fa referència
a la falta de criteri, o més bé, l’existència d’un criteri molt clar
i és no fer res quan afecta als seus càrrecs públics, en referència
a què ja fa molt de temps que es coneixia que AENA no
permetria l’expropiació dels seus terrenys perquè eren ilAlegals
i no es va fer absolutament res. I fer referència a què s’han de
minimitzar aquestes molèsties i aquestes situacions de perill
que es creen constantment amb l’execució de les obres. Tot
això és el que es reflecteix clarament a la proposició no de llei
que hem presentat referent a l’execució de les obres de les
autovies d’Eivissa en aquest darrer plenari.

Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posició. En primer
lloc Grup Parlamentari Mixt..., és absent. Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula el diputat Sr.
Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, vagi per endavant que donarem
suport a aquesta proposició no de llei, a tots els seus punts. Per
veure una mica més gràficament el que suposa aquest tema de
l’autovia, podria explicar l’experiència que vostè Sr. Boned viu
i jo també per venir a l’aeroport, avui mateix, els embussos que
hi ha i fins i tot podria dir que aquests embussos són el culpable
d’haver arribat tard a aquest plenari, però no és veritat,
l’overbooking d’Iberia, a pesar dels embussos, jo havia arribat
a l’hora, ha estat l’overbooking d’Iberia. Tampoc funciona
massa l’obligació de declaració de servei públic.

Bé, la veritat és que un agafa aquesta carretera, jo l’agaf a
partir del segon cinturó, en realitat és una cosa contínua
absolutament, l’agaf hi ha “la montañita”, aquella
monstruositat que no ha resolt cap problema i un comença a
circular per autovia i pot circular a molta velocitat. Al cap de
poc temps s’arriba a un lloc que diu “túnel 618 metres”, un ja
no sap molt bé si està a Eivissa o si està arribant al Pirineu. Es
passa el túnel de 618 metres i s’arriba a la famosa corba de
“zumos naturales”, o corba Matutes. I allà, a pesar que el tram
següent d’autovia ha estat inaugurat, de moment a un el treuen
d’allà i circula, amb normalitat tot sigui dit, per l’antiga
carretera. I s’arriba a un embús, que és el moment allà on
aquest tram d’autovia que està en obres, es separa de la
carretera actual i es circula amb moltes dificultats i de manera
provisional per l’antiga carretera i encara actual, en allò que
serà un vial de servei. I a qui donarà vial de servei? Un mira
cap el seu costat de la dreta, està edificat i no es toca i veu les
empreses del batle de Sant Josep, el mateix que asfalta el seu
negoci, des d’una planta asfàltica ilAlegal, a la qual ha aixecat
el precinte perquè asfaltessin el seu negoci. Allà quedarà com
a vial de servei i l’autovia es desplaça a l’altre costat. Això és

també just al costat allà on s’acaba d’arrasar un important
jaciment arqueològic, la setmana passada encara el podíem
veure. Això sí, ho reconec, aquest almanco ha estat
documentat, no com d’altres jaciments arqueològics que les
obres de les autovies se n’han dut per endavant, sense que
estiguessin ni estudiats, ni documentats.

Després un pot anar per una espècia de muntanya russa que
és l’autovia que encara no es pot utilitzar i un es pregunta,
aquestes modificacions mai explicades del projecte a què
responen? Va en trinxera, puja en superfície, torna a baixar. Un
es pregunta si és que no volen seguir més temps per davall del
nivell freàtic i haver de bombejar aigua i eixugar pous, com han
fet a altres llocs. En qualsevol cas, aquesta muntanya russa no
s’entén de cap de les maneres. I segueix així fins arribar a
l’última i gran macro-rotonda que s’està construint en aquests
moments. Una macro-rotonda que només porta a un prostíbul,
no a altre lloc. No sabem si és una sucursal del Rasputín, allà
s’hi arriba per davall del nivell natural, en trinxera crec que es
diu en llenguatge tècnic, en tot cas en llenguatge bèlAlic i com
que allò és una espècie de camp de batalla. S’hi arriba en
trinxera a aquesta macro-rotonda i a partir d’aquí es surt a
superfície. I se segueix en dos carrils, un en cada sentit, com
sempre. Jo crec que aquesta és la primera autovia del món que
no arriba al seu destí, s’atura a la macro-rotonda que els he dit
abans. I a partir d’aquí res, però se’ns anuncia que hi haurà
voreres, enjardinament, carrils bici, millora de l’estètica de la
zona, evitar que s’afecti les propietats. I tot això si fa falta
augmentar el pressupost l’augmentarem, no l’augmentarem per
fer més carrils, no per deixar-ho com està.

Com dic, aquí es mira de no afectar les propietats, en altres
casos no varen ser tan mirats, se’n dugueren per endavant els
habitatges unifamiliars, habitatges de gent que en alguns casos
tenia més de 150 anys d’antiguitat, sense contemplacions. Però
aquí sí hi va haver contemplacions. I aquesta reducció
d’autovies és, segons se’ns informa, per part del President del
Consell Insular, conseqüència de les alAlegacions del consell
insular per tal d’evitar impactes. Aquestes alAlegacions no són
conegudes, tampoc és coneguda la voluntat del consell insular
d’evitar impactes territorials, sinó més aviat de produir-los.

I bé, si en aquestes alAlegacions no es coneix la voluntat
d’evitar impactes, tampoc es coneix què podria passar. Bé, un
es troba en el costat esquerra del recinte aeroportuari, a les
propietats d’AENA i la banda de la dreta allà on es troben un
seguit de naus industrials, entre les quals la del President del
Consell Insular d’Eivissa i Formentera. Un es pregunta si no
tendrà molta més raó el fet que en aquest costat hi hagi aquestes
propietats i a l’altre no es pugui expropiar, perquè al final hi
hagi dos carrils, un en cada sentit, tal com està ara. I la veritat
és que un no vol dubtar de la paraula del President del Consell
Insular, jo no voldria dubtar i voldria creure que efectivament
es correspon a alAlegacions seves, per una volta en la vida han
fet una cosa raonable i han dit que no sigui tan impactant aquest
tram d’autovia. Però clar, un no vol dubtar de la paraula del Sr.
President, però la seva consellera de Vies i Obres el
desmenteix, la consellera del Govern d’Obres Públiques el
desmenteix. Total el que volíem era expropiar a AENA i
AENA no es deixa i es va comunicar formalment l’abril del
2005 -si no ho record malament- i de fet, del llistat d’expropiats
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va desaparèixer AENA, però se segueix dient que aquesta és la
culpa.

En qualsevol cas -i això lliga absolutament amb el punt 1 de
la proposició del Grup Parlamentari Socialista- aquí hi ha una
modificació substancial, molt substancial del projecte que no
s’ha sotmès a exposició pública i és que no es veu la reducció
del pressupost que lògicament hauria d’implicar una reducció
dels costos d’execució de les obres.

Dels altres punts, evidentment l’explicació de per què si
coneixen que no poden expropiar AENA i no ho coneixen
simplement des del 2005, ho coneixen de tota la vida, perquè
és ilAlegal, perquè la mateixa llei ho diu, però han d’explicar per
què segueixen amb aquesta teoria que volen expropiar AENA,
que AENA ha de cedir els terrenys. No ho han explicat i crec
que ho haurien d’explicar.

Els punts 3 i 4, jo record que són punts que ja els hem vist
altres vegades, la reducció dels impactes cada vegada és més
difícil perquè cada vegada l’impacte, la destrucció ja feta és
més important, però encara hi hauria possibilitats de reduir-los
i seria lògic, just i necessari que fos així.

Minimitzar les molèsties, crec que és important, tots sabem
que les obres tenen molèsties, les que s’han produït aquí crec
que són absolutament exagerades. Jo n’esmentaré una que crec
que no l’ha dita el portaveu del Grup Parlamentari Socialista,
malgrat que n’hagi dit unes quantes. No és només que un
projecte absurd faci la trinxera per davall del nivell freàtic i
hagin de bombejar i deixin sense aigua els pous sinó que, a
més, com a mínim en el cas de dos agricultors amb
explotacions legalitzades, amb conduccions d’aigua
legalitzades que travessaven la carretera anterior i portaven
aigua a una altra part de l’hort de l’altre costat, aquestes obres
han arrasat aquestes conduccions, els han deixat sense aigua i,
evidentment, no pensen solucionar-ho entre altres coses perquè
ara ja és directament impossible. 

Això és el respecte cap a la ciutadania, cap als afectats, un
exemple més referit a les molèsties de les obres.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Vadell.

LA SR. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, fa quatre
anys que parlam de carreteres i autopistes, la veritat és que ben
prest, el 2003, començarem a parlar d’aquest tema alarmats per
les intencions que veiem que tenia el Partit Popular. Hem
continuat tots aquests anys parlant d’allò mateix, però la
diferència entre el 2003 i ara és que actualment hi ha 1.200
hectàrees més d’asfalt en aquestes illes.

Si el Govern va optar per un model de carreteres mai no
explicat, va optar per un model d’infraestructures al mode

continental i si això és greu a l’illa de Mallorca, aquesta
gravetat s’accentua quan es tracta de l’illa d’Eivissa. 

Hem de lamentar una vegada més i no importa fer el repàs
a aquelles lleis que ha aprovat aquest parlament amb els vots
del Partit Popular i Unió Mallorquina durant aquesta legislatura
quant a l’ordenació del territori o desordenació del territori,
més ben dit, perquè ja a les passades intervencions dels punts
anteriors s’han dit i s’han repetit sobradament, però crec que
hem de lamentar una vegada més que l’illa d’Eivissa ha estat
especialment castigada per aquest govern del Partit Popular
amb el suport d’Unió Mallorquina.

El tema de les carreteres d’Eivissa ha estat especialment
sagnant perquè, a més de mal projectades, han estat mal
executades. I això s’ha produït amb una constant protesta per
part dels ciutadans de l’illa d’Eivissa que han sortit al carrer
quan han vist que el Govern estava arrasant les seves propietats
d’una manera, diguem-ne, poc regular per no utilitzar una
paraula que tal vegada no és l’adequada, però sí que realment
ha estat molt perjudicial per a aquests ciutadans.

Hi ha hagut un cúmul de despropòsits en l’execució
d’aquestes carreteres i en la projecció d’aquestes carreteres que
ha constituït un vertader escàndol i encara aquest escàndol no
ha acabat perquè es veu, en el darrer tram d’execució d’aquesta
autovia que va cap a l’aeroport, que per uns interessos tampoc
no explicats o mal explicats s’està produint un embut que és
tècnicament incomprensible.

Crec, Sr. Boned, que estam en un punt de legislatura que és
molt difícil que el Partit Popular rectifiqui, la veritat, però sí
que hi ha un tram de carretera que no s’haurà executat i que
s’haurà de prendre una decisió o una altra. Crec que si en
aquest darrer tram de carretera que no s’està executant perquè
hi ha un projecte mal fet, un projecte que s’ha hagut de
rectificar i finalment la intenció d’expropiar els terrenys
d’AENA legalment no es pot executar, i hi ha una altra
possibilitat que és créixer per la dreta anant a l’aeroport, si els
propietaris d’aquest terrenys de la dreta, anant a l’aeroport,
fossin coherents i estiguessin ben convençuts d’allò que fan, no
haurien de consentir que els expropiassin aquests terrenys, sinó
que ells mateixos els haurien de cedir, per estar d’acord amb el
seu govern i per ser coherents amb les seves idees. 

Per tant, crec que això s’hauria de rectificar. Evidentment,
aquest projecte si s’ha de deixar tal com està, la veritat és que
no obeeix les expectatives que defensàvem els grups de
l’oposició i nosaltres mateixos de fer unes carreteres
respectuoses i unes carreteres adaptades a la idiosincràsia de
l’illa. Vostès recordaran a una llei que es va aprovar al principi
de legislatura, la Llei de mesures urbanístiques, etc., per a
Eivissa i Formentera, que a l’exposició de motius deia que la
idiosincràsia dels eivissencs reclamava aquestes mesures, jo no
sé si les autopistes estan adaptades a la idiosincràsia dels
eivissencs, en tot cas crec que no perquè si no, no hi hagués
hagut les protestes i no hi hagués hagut les queixes de tants i
tants ciutadans que per primera vegada s’han manifestat en
contra de les polítiques d’infraestructures del Govern.

El punt 1 demana que s’exposi una altra vegada a exposició
pública. Evidentment aquestes autopistes ja s’hi haurien
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d’haver passades unes quantes vegades, a exposició pública,
perquè aquests projectes s’han canviat segons ha anat passant
el temps i segons els interessos. Però és evident que legalment
quan hi ha modificacions substancials d’un projecte s’ha de
tornar posar a exposició pública perquè els afectat puguin dir
la seva.

En els altres punts també, Sr. Bonet, estam d’acord, no sé
si aclarirem res ja, però així com deia al principi de la meva
intervenció que han estat mal projectades i mal executades és
evident que les molèsties que han causat als ciutadans són molt
evidents. Han creat problemes, molèsties i perill, crec que no
és una manera de fer obres públiques d’aquesta envergadura.

Jo, com a darrera intervenció a aquest parlament, tot i que
no tenc massa esperances que el Partit Popular rectifiqui, no
puc deixar de lamentar una altra vegada més la política
d’infraestructures que ha fet el Partit Popular aquesta
legislatura. I tampoc no vull deixar passar aquesta darrera
oportunitat per demanar una mica de seny i que  rectifiquin, que
deixin de pensar en un futur immediat, en uns beneficis
personals immediats i que pensin en les generacions futures,
que l’herència que els deixaran ja serà de conseqüències
irreversibles. 

Sr. Boned, evidentment, supòs que s’imagina que després
de la meva intervenció donarem suport als quatre punts de la
seva proposició no de llei. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
arribada la darrera sessió plenària d’aquesta legislatura em
correspon a mi defensar el posicionament del meu grup
parlamentari respecte a la proposició no de llei presentada pel
Grup Parlamentari Socialista. Però vostès em permetran que
per desenvolupar aquesta qüestió que avui tant els preocupa a
vostès faci necessària i també inevitable referència a l’actuació
precisament del Partit Socialista, que ha portat a terme
especialment a l’illa d’Eivissa per tal de dinamitar i destruir
l’acció de govern del Partit Popular a les institucions allí on
governa, però molt especialment al Consell Insular d’Eivissa i
Formentera i al Govern de les Illes Balears.

Consider obligatori introduir aquest preàmbul per tal
d’evidenciar una vegada més i posar de manifest la història
d’una interessada manipulació política que ha provocat
moments de crispació mai no viscuts a l’illa d’Eivissa -i dels
quals a vostès els faig políticament responsables juntament amb
moviments d’agitació- que han provocat incidents com mai no
s’havien vist a l’illa d’Eivissa.

Deia un conegut governant nord-americà que és possible
enganar a tots un temps o és possible enganar a pocs sempre,
però el que no és possible és enganar a tots i a més fer-ho

sempre. I vostès precisament és el que han fet aquí, això és el
que vostès han provat de fer, enganar tothom i a més, fer-ho
sempre. Però una vegada més, una vegada executat el projecte
de millora de la xarxa viària d’Eivissa i Formentera els fets
canten i la realitat està perfectament a la vista. I tot aquell
discurs absolutament catastrofista que encara vostès avui a
aquesta cambra tenen la valentia de mantenir, aquell discurs ja
no se’l creu ningú. 

Però miri, Sr. Boned, afortunadament les persones i els
eivissencs tenim memòria i a vegades resulta molt saludable i
del tot aclaridor abocar el record de totes aquelles coses que
vostès varen dir i molt més encara de totes aquelles coses que
vostès varen fer. Coses que varen dir i que varen fer que per si
soles avui es desacrediten i avui els resten credibilitat i sobretot
guarden un discurs que difícilment avui poden mantenir.

Dic això precisament perquè d’allò que vostès varen dir a
allò que realment han fet no hi ha punt de comparació. Miri,
aproximadament farà, no ho record molt bé, però pens que fa
aproximadament un any o tal vegada faci més, publicaven
vostès una campanya política, la campanya política més
demagògica, més falsària i practicant un fariseisme
absolutament descarat s’atrevien a publicar, sota les sigles del
Partit Socialista, aquest pamflet. Vostè el recordarà
perfectament, Sr. Boned, aquest pamflet, aquí diu “Un altre
model és possible”. Si obrim aquest pamflet que tenc a les
mans veim com deien vostès quines eren les autovies del Partit
Popular i veim aquí precisament una carretera desdoblada en
dos sentits i amb quatre vehicles per sentit, total vuit carrils
amb una amplària que deien vostès aproximada de 46 metres.
Per contra, el model socialista ens dibuixa una carretera
dividida també en dos sentits, però per la qual circulaven tan
sols dos vehicles per sentit, en total quatre. Un model socialista
que defensa una mitjana de separació, el més estreta possible,
amb rodones de superfície i amb la prohibició de girar a
l’esquerra. 

Sr. Boned, senyors del Partit Socialista Obrer, enhorabona,
enhorabona, benvinguts, benvinguts al club dels dos carrils,
benvinguts. Benvinguts a l’exemple de carreteres,...

(Alguns aplaudiments) 

...benvinguts a l’exemple de carreteres que defensa el Partit
Popular, benvinguts al seny, benvinguts a la raó i benvinguts al
sentit comú.

Jo li pregunto, Sr. Boned, ha vist vostè alguna carretera a
Eivissa de vuit carrils com vostès publiquen aquí? Vostè l’ha
vista? No és cert, jo li ho contestaré, no és cert. Per tant, això
és mentida perquè el que no és cert, el que no és veritat és
mentida. Ara jo li pregunto, ha vist vostè a Eivissa alguna
carretera amb una amplària aproximada de 46 metres? Jo li
contestaré, no l’ha vista vostè perquè no existeix, i això és fals
i el que és fals, el que és fals, és mentida.

I ara jo li tornaré a preguntar, Sr. Boned, ha vist vostè a
Eivissa alguna carretera amb una amplària aproximada de 23
metres? Jo li contestaré, sí. Sí que hi són aquestes carreteres
amb una amplària màxima de 23 metres. Les carreteres del
Partit Popular i no aquestes precisament de vuit carrils que
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vostès publiquen. Avui això els hauria de fer a vostès vergonya,
vergonya, els hauria de fer vergonya! Avui no se’ls creu ningú.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

No se’ls creu ningú. No se’ls creu ningú. Això els ho
recordarem el temps que faci falta i el temps que sigui
absolutament necessari. 

Però és clar, si no bastàs amb això, vostès...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, perdoni un moment, jo pregaria que deixin parlar
a qui està en ús de la paraula, com s’ha fet fins ara. Tothom té
el seu torn. Per favor, guardem silenci i escoltem l’orador.
Moltes gràcies.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. I si per si això no bastàs, vostès
encara s’atreveixen a tornar errar, a tornar equivocar-se i a fer
d’ilAlusionistes proposant una relació, en aquest fullet,
d’infraestructures que es podrien executar -diuen vostès- amb
els sous que costen les carreteres. Diuen vostès que amb
aquests sous es podrien construir no sé quants d’hospitals,
diuen vostès que es podrien fer també no sé quantes escoletes,
diuen que no sé quants d’instituts també es podrien fer, no sé
quantes beques es podrien atorgar, no sé quants habitatges de
protecció oficial es podrien construir, no sé les residències
també que amb aquests sous es podrien materialitzar... 

Mirin, senyors del Partit Socialista, vostès no es preocupin
de tot això perquè a més de fer aquestes carreteres el Partit
Popular també ha fet hospitals, també ha fet escoletes, també ha
fet instituts, també ha donat beques i també ha construït
habitatges de protecció oficial i residències. I és que la vida
està plena de contrasts, desgraciadament o afortunadament. En
aquest fullet que tenc a les mans, si vol jo li proporcionaré una
còpia, és el contrast més descarat del que és una bona gestió en
contra del que és una absoluta manipulació publicista i
pancartista com és aquesta que tenc a les mans.

I diu, Sr. Boned, aquí sota, un altre model és possible. Jo
estic amb vostès, jo estic amb vostès que un altre model és
possible. Un altre model d’oposició també és possible. Un altre
model de fer oposició també és possible, perquè aquest model
de fer oposició basat en la manipulació, l’engany continu i
instalAlat totalment en la manipulació més descarada no és
l’oposició que nosaltres, en aquestes Illes Balears, necessitam.

I també, no només amb això s’han atrevit vostès a fer
demagògia, miri, també n’han fet amb el patrimoni, també han
utilitzat el patrimoni com a una arma llancívola contra el Partit
Popular, també. És que fins aquí, però és que fins aquí tampoc
no se’ls creu ningú, tampoc no se’ls creu ningú.

Jo li puc facilitar també si vol un informe on s’acredita
perfectament que les actuacions en matèria de conservació del
patrimoni per allà on passen les carreteres del Partit Popular
estan perfectament ajustades a dret. Jo entenc que això a vostè
no li pugui interessar i jo entenc que vostè avui ja s’havia

instalAlat i mantingut aquest discurs per tal de fer la seva pròpia
propaganda política, però els fets són els que són i la realitat
canta.

Tot això i sobretot aquest fullet que jo mantenc ara mateix
en les meves mans és la seva carta de presentació. Això és la
seva carta de presentació a les properes eleccions, Sr. Boned,
això és el seu expedient, això és el seu currículum. El
currículum de la manipulació, el currículum de la mentida i
aquí és precisament on es concentra tota la seva credibilitat,
aquí és on es concentra tota la seva credibilitat.

Entrant ja al fons de la qüestió que ens porta avui a discutir
aquesta proposició no de llei, que no és altra que la carretera
que condueix a l’aeroport on certament resta un tram d’un
quilòmetre per executar segons el projecte del Govern, esper,
confii i desig que vostès no s’instalAlin ni continuïn transitant
pel mateix camí que l’anterior, esper que el seu discurs sigui
coherent malauradament pens que em puc arribar a equivocar.

Respecte a la part dispositiva de la seva proposició no de
llei, li he de dir que el primer apartat el votarem en contra, no
tenc absolutament cap dubte ni el meu grup parlamentari
tampoc no el té, que el Govern de les Illes Balears seguirà
complint la legalitat tal i com ho hem fet fins ara en qualsevol
qüestió que afecti la tramitació de l’expedient del nou accés a
l’aeroport d’Eivissa.

Respecte al segon punt, com vostè ja sap, el darrer
quilòmetre del traçat discorre en part, efectivament, per
terrenys d’AENA i això lligat a la particular naturalesa jurídica
d’aquests terrenys ha fet inviable el mecanisme, efectivament,
d’expropiació i el que ha fet precisament és obligar a estudiar
altres formes jurídiques que permetin la seva execució.

Per tant, no és cert que no es pugui ampliar la carretera
actual amb els terrenys d’AENA. La conselleria encara avui
està esperant contestació d’aquest ens públic per tal de trobar
una altra forma jurídica que permeti l’adscripció d’aquests
terrenys per tal d’executar el projecte al qual no ha renunciat,
ni renunciarà fins que no hi hagi cap altre inconvenient.

El tercer punt és absolutament inviable, creim en aquest
model de carreteres, en el nostre compromís amb els ciutadans
i en coherència amb el nostre programa electoral no
renunciarem a aquest model de carreteres.

Al quart punt, em sap molt de greu, però també hem de
votar en contra perquè precisament aquest concepte d’autovies
que tenen vostès no el tenim nosaltres. 

No perdré més temps ni amb vostè ni amb el Grup
Parlamentari Socialista. Crec que vostès han perdut la força,
han perdut la credibilitat i avui no estan legitimats per defensar
les carreteres del Partit Popular. 

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Jerez. Té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Jerez, l’he vist avui especialment nerviós, estarà intranquil,
serà que encara no ha fet prou mèrits perquè el colAloquin a
alguna llista i ha d’acabar de fer mèrits, ja està bé, si amb això
ho aconsegueix, enhorabona.

Però miri, el que vostè ha fet avui aquí ha estat un pur acte
de demagògia, no ha aportat ni un sol argument, ni un sol
argument que justifiqui les acusacions d’irregularitats que jo he
fet a la meva primera intervenció. Ha estat vostè incapaç,
segurament perquè no els té. Però és clar, què hem d’esperar
del Sr. Jerez? El Sr. Jerez és aquest diputat al qual jo abans em
referia que entre altres coses, entre les feines que té
encomanades, hi ha la de fer d’apagafocs d’altres responsables
i és ell qui es dedica a defensar aquells regidors, defensar
públicament aquells regidors que acusen els socialistes de ser
entre altres coses morts de fam i “rubalcabrones”. El Sr. Jerez
és qui surt públicament a defensar aquests regidors i aquesta és
la feina bruta que ha de fer.

Ha parlat també de residències, ha parlat d’hospitals, ha
parlat d’altres coses, diu que no només fan carreteres,
segurament quan parlava de residències feia referència a la
residència...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)  

EL SR. PRESIDENT:

Un poquet de silenci, per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

...de Santa Eulària inaugurada recentment, projectada pel
pacte de progrés i executada pel Partit Popular. Adjudicada -
com dic- fa molt poc, precisament a una empresa privada que,
entre altres coses, té el mèrit de maltractar els residents, de no
donar-los bé de menjar, de no cuidar-los com toca i això ha
estat objecte de denúncia i el seu conseller, el conseller del
consell insular de Benestar Social, no ha tengut més remei,
malgrat que supòs que era coneixedor del que passava, de sortir
i reconèixer aquests fets i dir que es prendrien mesures.
Aquestes són les residències que construeix el PP, no les
construeix, sinó que llavors quan les gestiona són per maltractar
la tercera edat i no per tenir-ne cura.

Però bé, seguim amb el tema, .deia la portaveu del PSM que
no sabia si..., efectivament, no ens han fet cas durant quatre
anys que portam fent propostes, no vendran el darrer dia, al
darrer ple d’aquesta legislatura a aprovar una proposta del Grup
Socialista, de l’oposició, només faltaria. 

Però ha parlat també de demagògia. El Sr. Jerez parlava de
demagògia i ha ensenyat un tríptic que va editar el Partit
Socialista, és veritat, on es deia...Sr. Jerez, vostè és que
segurament com sempre se’n va cap el costat contrari, vostè
se’n va cap a Santa Eulària, cap a Sant Antoni segurament no

hi va mai perquè si no se n’adonaria que aquests vuit carrils que
vostè diu que no existeixen quan estigui acabada l’autovia de
Sant Antoni els tendrà vostè entre Sant Rafel i Sant Antoni.
Tendrà aquests vuit carrils amb dos enllaços que són
absolutament innecessaris, dues monstruositats que no
serveixen per a res. Això és el que fan vostès i això és el que
diu efectivament aquest “daixò”.

Però ja que hem de parlar de fulletons, vostès també en
tenen i crec que, a més, vostè que defensa les carreteres, el seu
partit no ho té tan clar i alguna vergonya li deu fer el que estan
fent perquè miri per on ara que ens fan publicitat de tot el que
ha fet aquest govern i ho anuncien com a Partit Popular, resulta
que a un fulletó que diu “Bienestar social” hi trobam les
autovies. Les autovies són bienestar social, senyores i senyors
diputats i li deu fer vergonya a vostè parlar d’infraestructura
viària, de transport públic, perquè no saben què és, i hi han
d’incloure la seva proposta de les autovies. 

Però com sempre segueixen fent demagògia amb les seves
explicacions i utilitzen les víctimes i els accidents per justificar
els seus projectes. Ho fan amb l’accés a l’aeroport, ho fan amb
l’autovia de Sant Antoni, però més de riure és aquest titular que
diu “ Abans em preocupava quan el meu fill sortia, ara amb les
noves carreteres estic més tranquil”. No ens ho perdem això, no
ens ho perdem ara això. No m’estranya que estigui més
tranquil, ho tenen tot potes enlaire, ningú pot córrer, és difícil
que hi hagi accidents. 

Jo només li dic una cosa, Sr. Jerez, vull sentir-li dir aquesta
frase “quan estiguin acabades les autovies” i això, no passi
sempre perquè estic segur que ni vostès, ni el Partit Socialista,
ni cap partit no pot garantir i ni afirmar el que vostès afirmen
aquí. És demagògia, és una falsedat i els hauria de caure la cara
de vergonya pel que fan.

Però deixem això i passem a parlar d’execució de l’autovia.
He dit abans el tema del golf que es fa en terres que surten de
l’autovia, però és que aqueixes terres tenen una segona
irregularitat, i és que estan incomplint el mateix projecte del
Partit Popular. Els punts de dipòsit no s’estan respectant, s’està
envaint la zona de protecció del parc natural, s’està envaint
zona de servitud aeronàutica, i tenen vostès ja dues denúncies
al Govern, dues, instant-los a retirar aquestes terres dipositades
ilAlegalment. 

A dia d’avui vostès no han fet res i la prova és que un dels
darrers informes d’AENA diu clarament -del dia 22 de febrer,
o sigui de fa dos dies- que aqueixes terres continuen
dipositades al mateix lloc, i no només això sinó que, a més a
més, s’ha localitzat un nou punt ilAlegal de dipòsit. Això és el
que fan vostès de cas a la normativa: absolutament cap. Com
deia aquest regidor que vostè defensa, Sr. Jerez, el regidor de
Santa Eulària, vostès s’ho passen tot pel forro; és el que diuen
vostès i efectivament és el que demostren i és el que fan.

Però no es preocupi. De terra, en continuarem parlant. No
tenim ja més temps, però ja ha anunciat la Fiscalia que
intervindrà en aquests dipòsits ilAlegal; segurament donarà peu
a continuar-ne parlant. 
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Però per acabar, ja, només una referència a com s’estan
executant aquestes obres. Quan nosaltres denunciam que no hi
ha seguretat, que no existeix, vostè sempre han dit que sí, que
es respectava escrupolosament tot allò que marcava la
normativa per aplicar aquelles qüestions de seguretat que
garantissin que les obres s’executaven sense perill. Miri, fa dos
dies, fa quatre dies, hi va haver un cas molt particular a Eivissa:
varen venir uns eurodiputats del Grup Socialista del Parlament
Europeu a visitar les obres i quan estaven donant una roda de
premsa a l’encarregat de l’obra no li va agradar que es donàs la
roda de premsa allà on s’estava donant i va cridar la Guàrdia
Civil; la Guàrdia Civil hi va anar, va constatar que no passava
absolutament res, que no hi havia cap infracció, cap
irregularitat, però de l’informe de la Guàrdia Civil sí es
dedueixen algunes qüestions que no li agraden gaire, no li
haurien d’agradar gaire i li hauria de caure la cara de vergonya,
i per acabar és el que li contaré. Diu l’informe: “Se observa que
el acceso al área de trabajo de construcción de la nueva
autovía al aeropuerto se encuentra abierto, sin ningún tipo de
señalización de aviso de peligro, ni de prohibición de paso a
toda persona ajena a las obras, ni ningún tipo de elemento
informativo”. Així és com executen vostès les obres, i jo li diré
més que potser no posa aquí...

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Acab, Sr. President. El dia que es va fer aqueixa roda de
premsa, el dia que va passar això, en aquest mateix punt
perillós, segons el responsable de l’obra, hi havia uns alAlots
petits jugant amb unes bicicletes. D’aquells, no se’n
preocuparen; dels polítics que visitaren l’obra sí, que se’n
preocuparen, i si algú infringeix la normativa segurament -i
queda molt clar en els informes de la Guàrdia Civil- hauria de
ser l’empresa que executa aquestes obres i, com a repercussió,
el Govern balear que, com hem dit moltes vegades, està
executant ilAlegalment, irregularment i amb molt de perill totes
aqueixes obres. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Esper que el Sr. Boned s’assegui.
Senyores i senyors diputats, passam a votació.

26 vots a favor, 28 en contra, 2 abstencions.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 10791/06,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
decret de drets i deures de l'alumnat.

Seguidament debatrem la proposició no de llei RGE núm.
10791/06, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a decret de drets i deures de l’alumnat. Per defensar la
proposició no de llei té la paraula la Sra. Carolina Torres.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, tots
vostès coincidiran amb mi que dins un centre escolar no només
s’ha de contribuir a impartir continguts formatius; una de les
finalitats essencials de l’educació es justament transmetre els
valors que fan possible la vida dins la societat i fomentar els
hàbits de convivència i respecte.

Precisament un element bàsic per al bon funcionament d’un
centre escolar i que influeix positivament o negativament...

EL SR. PRESIDENT:

Pregaria un poquet de silenci, si són tan amables. Moltes
gràcies.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Com deia, que influeix positivament o negativament en
l’èxit acadèmic de l’alumnat és el clima de convivència escolar.
Les situacions de conflicte o d’indisciplina han existit sempre
dins els centres escolars, però justament al llarg d’aquests anys
s’ha produït un augment progressiu de la sensibilització social
envers el clima de la convivència a les aules, i pel que fa a la
comunitat educativa és major l’interès que té per conèixer les
mesures per abordar aquesta qüestió.

Òbviament els factors responsables de la degradació de la
convivència són múltiples: factors de caire psicològic, factors
de caire social i factors de caire educatiu. Això fa que es
plantegin noves vies per atendre aquesta problemàtica, per
donar solucions i per plantejar noves estratègies. El passat mes
de març de l’any 2006 el Ministeri d’Educació i Ciència i els
sindicats docents varen subscriure un acord per a la posada en
marxa del Pla per a la promoció i millora de la convivència
escolar, que entre altres actuacions crea l’Observatori estatal de
la convivència escolar i prevenció de conflictes escolars. A més
hem de tenir en compte que des de l’any 1997 es tenen
transferides les competències en matèria educativa i que
l’actual normativa que regula de forma subsidiària quins són els
drets i els deures de l’alumnat és un reial decret de l’any 1995.
Del 95 fins avui ja han passat dotze anys i ha quedat obsolet: no
regula nous problemes o no contempla altres alternatives
recomanades pels experts. Per tant resulta convenient que en
aquesta comunitat autònoma es pugui comptar amb una
normativa pròpia i actualitzada per la qual s’estableixin aquests
drets i deures de l’alumnat.

Dins aquest mateix escenari hi ha també la creació l’any
2005 de l’Observatori i el Comissionat per a la convivència
escolar en els centres educatius de les Illes Balears, Decret 57
del 2005, des del qual s’ha impulsat i orientat l’elaboració del
decret de qualitat de la convivència en els centres docents
sostinguts amb fons públics de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. Justament aquest organisme té com a finalitat
projectar mesures per a la promoció i millora de la convivència
en els centres docents sostinguts amb fons públics de la
comunitat autònoma mitjançant l’articulació de mecanismes de
relació i de coordinació entre els membres de la comunitat
educativa i entre aquests i l’administració.

Precisament aquest nou decret sobre drets i deures de
l’alumnat que es planteja crear hauria de ser un complement
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d’aquest altre decret de qualitat de la convivència en els centres
docents, i la seva elaboració hauria d’estar basada en
l’adequació de les actuals normes de convivència aplicables des
de la vigència de la Llei Orgànica d’educació. També hi ha
altres referents, com la publicació de decrets d’altres
comunitats autònomes que ja han regulat l’àmbit de la
convivència escolar, i tenim la referència de Catalunya i
Andalusia; i, per suposat, hauria de passar tots els procediments
adients, com és la tramitació en el Consell Escolar i el Consell
Consultiu.

Però sobretot el decret de drets i deures, a més de les
normes de convivència, la tipificació de les faltes i el règim
disciplinari dels alumnes, que això ja està més o menys
contemplat en el Reial Decret del 95, ha d’introduir vies
alternatives de resolució de conflictes, com la mediació, els
processos d’acord reeducatiu, les aules de convivència, i
contemplar també la implicació i els compromisos per part de
les famílies en el procés educatiu i de convivència dels seus
fills.

I per a tot això puj avui a aquesta tribuna, senyores i
senyors diputats, per presentar davant d’aquesta cambra
aquesta proposició no de llei, perquè el Govern de les Illes
Balears elabori un decret propi sobre els drets i deures de
l’alumnat en els centres educatius de les nostres illes. Estic ben
segura que la proposta del nostre grup, del Grup Parlamentari
Popular, tendrà el suport de totes les forces polítiques, perquè
és un tema de gran interès, per la manca de normativa sobre
aquest tema, i perquè la nostra proposta planteja que el decret
que proposi el Govern d’aquestes illes ha de cercar el consens
amb tots els membres de la comunitat educativa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. El Grup Parlamentari
Socialista ha presentat l’esmena núm. 1002/07, i per defensar
aquesta esmena té la paraula el Sr. Andreu Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Si em permet vulnerar una mica el
Reglament d’aquesta institució voldria dir unes paraules que no
tenen res a veure amb la proposició no de llei però que tenen a
veure amb el dia i l’hora en què estam avui. Bé, aquesta és la
darrera proposició no de llei que es veu en el darrer plenari
d’aquesta legislatura, i per tant jo voldria dir, després de 12
anys de parlar des d’aquesta tribuna, que naturalment toca, com
deia aquell vinater de La Rioja, que els vins a partir dels 12
anys, per molts bons que siguin, corren perill de picar-se, i per
tant, com que a mi no m’agradaria que em passàs això he
decidit beure’m a mi mateix i poder gaudir d’aquests moments.

(Aplaudiments)

Certament m'acomiad d’aquesta cambra perquè, encara que
els designis de la providència són inescrutables, crec que també

n’hi ha un altre que diu que segundas partes nunca fueron
buenas, i per tant crec que quan un se’n va se n’ha d’anar
definitivament i deixar pas a altra gent que amb noves idees i
nous coratges emprenguin aquesta labor.

I passaré ja al tema que avui ens ocupa, tema jo diria que
sorprenent perquè és la darrera proposició no de llei del darrer
ple d’aquesta legislatura i sembla que vulguin dir al conseller
“fes això perquè fins ara no has fet res”; és a dir, el Grup
Popular castiga el conseller dient-li que, com que no ha fet res
sobre aquest tema, convé que ara ho faci. És sorprenent. Jo els
puc entendre que estiguin enfadats amb el seu conseller, però
no ho manifestin d’aquesta manera tan clara i palesa.

Bé, nosaltres no és que estiguem en contra que aquest fet es
produeixi. La diputada que ho ha defensat ho ha dit: l’actual
decret és legislació bàsica de l’any 95, han passat molts d’anys
i possiblement -coincidesc- hi ha coses que s’han de canviar;
els temps han canviat i les coses s’han de canviar. També és
vera que en aquest moment, per part de l’Administració central,
s’ha creat també un observatori nacional d’aquest tema,
l’objecte del qual serà procedir també a una revisió com a
legislació bàsica d’aquest decret. Per tant ens trobam en una
situació on ni es pot fer massa via ni tampoc no hi ha una
urgència, diguem-ne, arravatada per procedir al canvi, tot i que
nosaltres coincidim amb vostès que aquest canvi ja seria
necessari i desitjable perquè altra legislació també ha canviat.

I és per això que nosaltres ens preocupam del sistema
educatiu. No és que en aquesta comunitat, i a la bibliografia em
referesc, existeixi un clima molt preocupant en comparació a
altres comunitats autònomes. És vera que hi ha conflictes
escolar, n’hi ha hagut sempre, a vegades la violència no és tanta
com manifestam que és, i existeix ara un corrent que, aquelles
coses que succeïen quan qualsevol de nosaltres, més joves o
més grans, estudiàvem passava, ara és una cosa d’assetjament
sexual o escolar. Vull dir que aquesta exageració existeix i
quan a un nin de la meva edat i condició física li deien cuatro
ojos quan estudiava, això era res, i ara és assetjament escolar.
Bé, jo no em vaig sentir assetjat, en aquell moment; vull dir que
crec que les coses s’han de dur als seus justs termes.

El que sí és cert és que el sistema educatiu d’aquesta
comunitat no acaba de funcionar, i sense voler que vostès, el
Partit Popular, tot d’una s’inflamin com un atac a la seva
política, la realitat és que molts hem tengut responsabilitats en
aquest sistema educatiu i el sistema educatiu no funciona i, per
tant, tots tenim una quota, part de responsabilitat, i hauríem de
ser capaços, sense acritud, de decidir tàctiques i de decidir
instrument per millorar aquests resultats, perquè ni els nostres
alumnes són més beneits que els altres ni els nostres professors
són pitjors que els altres. Idò per què, si això és així i no hi ha
cap prova científica que demostri el contrari, tenim els pitjors
resultats en quasi tot del conjunt de comunitats autònomes
d’Espanya?, per què? Jo crec que diagnosticar això i començar
a prendre mesures seria adequat, perquè no només és el sistema
públic, que està pitjor que el sistema públic espanyol; és que el
sistema concertat també està pitjor que el sistema concertat
espanyol. Hi ha qualque cosa comuna a la nostra societat que
produeix això.
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No incideix en els temes de violència, no és aquesta la
causa, tot i que no està malament que ho arreglem, però les
causes són unes altres. Per què en les taxes d’idoneïtat som la
darrera comunitat autònoma de tot l’Estat?, per què? Per què a
nivell d’abandonament escolar als 16 anys som la primera
comunitat de l’estat espanyol?, per què? Per què els alumnes tot
d’una que poden i la llei els ho permet se’n van, hagin obtingut
o no el graduat escolar?, per què? No és per un problema
d’assetjament i violència escolar, serà per un altre problema.
Per què tenim taxes baixes d’alumnat universitari?, per què?
Quines són les nostres condicions socials, econòmiques,
psicològiques, perquè això es produeixi? Jo crec que aquí és on
hauríem d’asseure’ns amb tranquilAlitat i reflexionar sobre
quines coses hem de fer, que algunes, i pens jo que la majoria
d’elles, transcendeixen la institució escolar, el problema està
fora del sistema escolar, i per tant si no és una acció conjunta
del conjunt de la societat malament anirem, des dels
empresaris, els sindicats i la societat en conjunt.

Bé, i concretant una altra vegada, nosaltres hem presentat
unes esmenes perquè, tot i que la proposició no de llei no és
rebutjable per sí, ho seria tenint en compte que aquest
parlament ja ens n’anam i al Govern li queden pocs mesos. Si
això, com vostè molt bé ha dit, té una tramitació llarga s’ha de
cercar un consens, s’ha d’informar el Consell Escolar, s’ha
d’informar el Consell Consultiu, idò no hi ha temps perquè
aquesta norma ni tan sols no seria bo que es fes amb aquesta
celeritat. Per tant nosaltres voldríem arribar a un acord més
ample del que vostès proposen, però no contradictori amb ell,
ni molt manco, perquè allò que no es podrà acabar aquesta
legislatura pugui continuar la legislatura següent. Què vol dir
això? Vull dir que si aquesta proposta que duim avui
aconsegueix el suport del conjunt de grups parlamentaris
d’aquesta cambra, està garantit que aquests grups
parlamentaris, sigui quina sigui la composició del nou
parlament i del nou govern, idò continuarem amb el que hem
aprovat, serà un referent no jurídic que obligui però sí que, de
qualque manera, s’hi hauran compromès al moment de votar
avui aquí, perquè votam aquí no només com a persones físiques
sinó com a integrants d’uns colAlectius que se suposa que tenen
memòria i per tant recorden el que varen votar (...).

I per això què volem? Vostès diuen, en primer lloc, que
voldríem, ja que el Govern central ha creat un observatori en el
qual de manera voluntària podran participar les comunitats
autònomes, que nosaltres hi participem; una, per rebre
informació; dues, per aportar la nostra. Creim que ha de ser...,
en educació els processos de feedback d’informació són
importants perquè, experiències que potser nosaltres pensam
que les acabam d’inventar, resulta que a una altra banda ja les
han provades i han anat bé o han anat malament i per tant no
importa experimentar doblement. Per tant voldríem que el
Govern d’aquesta comunitat decidís participar en aquesta
institució.

En segon lloc la vostra proposta talment està redactada,
llavors quina prova més clara que aquesta norma estarà el més
consensuada possible és que el Consell Escolar l’aprovi per
majoria absoluta, no per majoria simple, donar una certa
votació de qualitat al dictamen, que no és vinculant, del Consell
Insular, perquè com a mínim hi trobi la màxima bondat. Per
tant nosaltres creim que complementam les seves propostes

amb una proposta molt més ampla. Nosaltres entendríem que
la no-acceptació d’això, que no va en contra seu sinó que ho
complementa, posaria de manifest que vostès simplement avui
han fet un foc d’artifici, han vengut aquí a dir “mirin, ara
modificarem el decret”, quan sabem que tot això, primer, que
això no obliga el Govern; segon, que en aquest moment no hi
ha temps en aquesta legislatura per dur a terme aquesta
proposta i, per tant, per anar de festa ja triam nosaltres allà on
volem anar, no importa anar-hi amb aquesta (...).

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
davant aquesta proposició no de llei que avui ens ha presentat
el Grup Parlamentari del Partit Popular hem d’expressar una
mica ja el que ha dit el Sr. Crespí; és a dir, ens sorprèn
totalment aquesta proposició no de llei per distintes raons.

En primer lloc, perquè en el darrer ple, tot i que és ver que
es va presentar o es va donar entrada al registre dia 29 de
desembre, el mateix dia que s’aprovava el decret de qualitat,
concretament, de qualitat de la convivència als centres docents,
vull dir que el mateix dia es donava entrada a aquesta
proposició no de llei, consideram que discutir a un mes gairebé
de eleccions fer un decret quan realment du un temps i no es
podrà fer, o difícilment, de manera precipitada fer-lo abans de
les eleccions ens sembla que no és el moment adequat per dur-
ho a aquesta cambra.

En segon lloc perquè dur aquesta proposició no de llei que
diu fer un decret a nosaltres ens sembla a veure si això
respon..., a què respon exactament?, perquè vegem un parell de
coses. En primer lloc, per fer un decret, que el pot fer el
Govern quan vol, no és necessari en absolut que hagi de passar
pel Parlament; altres temes que hi haurien d’haver passat ni tan
sols no han passat, i en canvi donar la possibilitat de fer un
decret d’aquestes característiques no entenem molt bé, com dic,
a què respon la necessitat d’haver-ho de dur a ple, ni tan sols a
comissió, sinó a ple. I per altra banda també pareix com si ara
a corre-cuita s’hagués de fer un decret d’aquestes
característiques. És a dir, nosaltres no entenem aquesta
proposició no de llei, no entenem per què han presentat això. 

Per tant quines raons nosaltres consideram que són les
vertaderes raons? Idò nosaltres diríem que és un seguit de
raons. La primera és per rentar la cara o per rentar-se la cara el
Partit Popular en temes educatius, després de tot el que ha estat
una legislatura on els temes educatius han estat pràcticament
desapareguts, i on realment la política educativa ha estat al
nostre entendre no només nefasta sinó que no ha anat en la línia
que requeria una comunitat com la nostra, i això que ho hem
intentat amb molts de no només debats sinó amb propostes que
hem fet i intentat fer en positiu. Per tant per rentar-se la cara,
entenem. I en segon lloc pot ser també un poc el que ha dit el
Sr. Crespí, que no sé si és que el conseller necessita que li
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diguin que faci un decret, suposadament, no? Per tant dur això
al Parlament amb aquestes presses i d’aquesta manera, sense a
més especificar cap contingut concret, sinó que diu només fer
un decret, hi ha d’haver un acord, però no diu res, diríem cap
contingut que d’alguna manera concreti per on hauria d’anar
aquest tipus de decret. Nosaltres creim, per tant, que és molt
buit de contingut, molt faltat d’allò fonamental i és senzillament
intentar rentar la cara a una política educativa, com dic, que per
a nosaltres ha estat francament molt deficitària tot al llarg
d’aquesta legislatura.

Per això nosaltres no votarem en contra d’una qüestió en
certa manera òbvia perquè ens pareix que no té..., fer una
normativa sobre aquesta qüestió. Ara bé, ens sembla molt més
assenyat, ja que ho han duit, acceptar l’esmena que ha presentat
el Partit Socialista perquè creim que, tal com ja ha dit també el
Sr. Crespí i ha explicat els punts que proposen, quedaria més
completa, quedaria més clara, entraria a més en qüestions més
concretes i al nostre entendre, per tant, com a mínim sí que
suposaria una mica d’iniciativa o una mica de suport per part
del Parlament perquè fos el Govern que fos dugués endavant un
decret d’aquestes característiques, de drets i deures de
l’alumnat.

Per tant nosaltres, com dic, si s’admet l’esmena del Partit
Socialista, nosaltres li donarem suport; de l’altra manera
nosaltres ens abstendrem perquè ens pareix que ni la forma, ni
el temps, ni com, francament no diu res.

Una altra qüestió abans d’acabar sí que volíem dir respecte
d’aquest tema tan important, com és la convivència en els
centres educatius, i quan deim que és un poc per rentar la cara
a una política que nosaltres veim bastant desapareguda respecte
del que és abordar problemes a nivell escolar. Un d’aquests
problemes és la convivència escolar, i per tant abordar-la de
manera pedagògica, de manera global, de manera profunda,
d’intenció que hi participi tota la comunitat educativa, nosaltres
veim que tot això no hi és, i veim que no hi és pels fets que han
passat almanco al final de legislatura. Es crea un observatori,
un observatori que pràcticament és un observatori la
composició del qual ja hem criticat, molt lluny del que és la
realitat dels centres escolars, i nosaltres creim que evidentment
no respon a les necessitats.

I per altra banda també...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, si són tan amables.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

...un decret de qualitat de la convivència, com dic
curiosament aquest decret va aparèixer publicat al BOIB el
mateix dia que va entrar aquesta proposició no de llei al
Parlament, el decret de qualitat de la convivència, que
curiosament i malgrat siguin dos temes molt diferents, mentre
es diu aquí pel Partit Popular que no es vol protegir a cop de
decret, no fos cosa que els propietaris se’ns enfadin, fan decrets
que obliguen els centres perquè sí a fer plans de convivència
amb uns criteris, al nostre entendre, on realment manquen no
només criteris pedagògics fonamentals sinó que, a més, manca

qualsevol tipus d’ajut o qualsevol tipus de colAlaboració o que
els pugui donar la Conselleria d’Educació per dur endavant un
tema molt complex, que és un pla de convivència escolar molt
complex, i en aquest sentit, per tant, s’ho ventilen de manera
ràpida amb un decret, del contingut del qual evidentment no
parlarem ara però que hi ha molt a dir.

Llavors com quedam aquí? Les coses que fa el Partit
Popular per decret quines són?, quines són?, perquè pel que es
veu per a segons què utilitzen decrets a manta, però per a
segons què... Per protegir no, quan això realment s’ho haurien
de fer mirar, perquè la protecció no té res a veure amb la
propietat i en tot cas és una qüestió anticonstitucional, no
protegir per temes de propietat. Per tant no parlem de decrets,
facem les coses bé, i acab, Sr. President, dient que per fer les
coses bé, requereixen de temps en temes educatius, requereixen
de la participació de tota la comunitat educativa, requereixen de
plantejaments seriosos i profunds, requereixen de complexitat
que és el tema educatiu, que ho és, complex, i requereixen per
tant, que les coses es facin el més bé possible i implicant totes
les parts.

Nosaltres, per això em reiter en dir que si s’admet aquesta
esmena del Partit Socialista, que nosaltres entenem que millora
la possibilitat de dur aquest decret endavant, li donarem suport.
Ara bé, si mantenen aquesta proposició no de llei, ni en el
temps, ni en les formes, ni en els continguts la veim adequada,
nosaltres ens abstendrem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Com jo
sí faig comptes ser aquí la legislatura que ve, pens parlar com
si fos un dia més i per tant, quan parlam d’educació no
m’estalviaré res, sens dubte. Començaré dient que crec
important a l’hora de manifestar la nostra postura referent a
aquesta proposició no de llei, distingir allò que és el contingut
d’allò que suposa a la pràctica debatre-la aquí i avui, en el
darrer plenari de la legislatura. Una cosa crec que hem de tenir
tots ben clara, el funcionament parlamentari té dues vessants
ben definides, la funció legislativa i la de control del Govern.
I per què dic açò? Molt senzill, perquè aquesta proposició no
de llei insta el Govern a fer un decret i després, quin control es
pot tenir de l’acompliment d’aquesta proposició per part del
Govern si s’aprova, quan el Parlament es dissol d’aquí a uns
dies? Cap mena de control.

Per tant, queda clara la primera disfunció en la mecànica
parlamentària. No hi pot haver funció de control sobre aquesta
proposició. Per a sobre, quin sentit té que el Grup Popular
demani al Parlament que insti el Govern a fer un decret, ja ho
han dit els portaveus que m’han precedit. Quin sentit té quan no
cal cap tramitació parlamentària que faci necessari que el grup
que dóna suport al Govern l’insti a fer un decret. Un decret que
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sí és necessari, jo crec que un decret d’aquest tipus és
necessari. Però si és necessari, per què no s’ha fet abans? I si
no ho és, per què cal que l’instin a què el faci? Normalment des
del Parlament s’insta el Govern a fer allò que s’ha oblidat de
fer, o se l’insta a fer allò que no té intenció de fer, o se l’insta
a fer allò que es nega a fer. Idò què vol dir aquesta proposició
no de llei presentada pel Partit Popular? Que el Govern s’havia
oblidat de fer un decret de drets i deures dels alumnes de les
Illes Balears? Que no tenia intenció de fer-lo sinó l’instava el
Parlament? O si el Parlament no l’insta es nega a fer-lo? La
deducció és lògica, només pot ser una d’aquestes tres coses.

Hi podem trobar tres explicacions, dues i una altra que en
parlarem (...). O bé, és un brindis al sol, una simple posada en
escena per omplir la quota de proposicions, impedint que es
debati una altra proposició..., podria ser, no seria la primera
vegada que ho fessin. O bé, simplement és una proposició fruit
d’una frivolitat. Una frivolitat de dir, presentarem açò i
tanmateix feim comptes fer-ho i miri..., cosa que seria seriosa,
però respondria molt a com ha tractat, amb la mateixa frivolitat,
l’educació durant els 4 anys d’aquest Govern. Seria un bon
final de legislatura perquè retractaria una vegada més la feina
d’aquest Govern en els temes educatius. Però hi ha una altra
explicació, la tercera i aquesta és encara més greu. En el meu
entendre, si açò es fes així, seria una burla i una manipulació de
la funció parlamentària. Açò és el que em preocupa, quina és la
tercera possible explicació del debat que avui tenim aquí? Idò
que el Govern, que la Conselleria d’Educació ja tengui preparat
aquest decret, que ja el tenguin dins el calaix, aquest decret de
drets i deures dels alumnes. I que empri el mandat del
Parlament com una excusa per ara posar-li el turbo i aprovar-lo
a tota velocitat. El Sr. Crespí ja ho ha insinuat, pensant que no
ho faran, però jo no me’n fiï. Poden dir que som un malpensat
i tal vegada és veritat, però no em negaran i tots ho sabem
senyores i senyors diputats, que tenim motius més que
suficients per ser malpensats. I és que no m’estranyaria, com he
dit, amb l’excusa de la decisió parlamentària, tenir un mandat
parlamentari i l’hem de complir, sense les més mínimes
garanties i sense els informes necessaris, estrenyent al màxim
els terminis, es tramités un decret amb tota urgència, decret que
per altra part diuen que volen consensuar, seria difícil.

Per tant, tal vegada és una volta de rosca més, en la línia
d’aquest Govern, d’imposar un determinat sistema educatiu. És
a dir, un determinat color en el sistema educatiu. Açò és un
perill i com que jo d’aquesta gent no me’n fiï, ho vull dir aquí.
Si no és aquesta la intenció del Govern, són conscients els
diputats i el Grup Popular que aquest mandat no vincula el
futur Govern sorgit de les eleccions de maig? Ho saben? I que
si es segueixen els terminis normals, com ja ha dit el Sr. Crespí,
el temps no basta. Per tant, què feim? Feim comèdia aquí.
Tenim prou motius per malpensar, per sospitar intencions
amagades d’aquest Govern, per pensar que aquesta proposició
no de llei té intencions, un currículum ocult, com es diu en
termes educatius. 

I repassem també, és interessant fer-ho, l’exposició de
motius que la justifica i que més o manco coincideix bastant
amb allò que ens ha dit la portaveu del Partit Popular. Aquesta
exposició de motius té el seu (...). Primer fa referència a
l’Observatori i al comissionat per a la convivència, que no és
altra cosa que una escenificació, sense iniciatives reals, no el fet

de què existeixi, sinó la funció ho ha fet. Sense accions
pràctiques per millorar la situació dels centres, sense cap
mesura amb resultats concrets. I també tenen, jo crec que açò
és barra, de dir negre sobre blanc el següent, la Sra. Torres ho
ha reproduït textualment: “s’ha produït un augment progressiu
de la sensibilització social envers al clima de convivència a les
aules”. Però el que no diuen, el que amaguen i que també és
cert, és que aquesta legislatura no només ha augmentat el clima
de sensibilització, sinó que ha augmentat espectacularment la
problemàtica, hi ha hagut més violència, més conflictivitat, més
expedients dins els centres. Però açò no ho diuen, diuen que el
clima, la realitat empitjora. D’açò el Govern n’és responsable
i també n’és el responsable de les polítiques que ha duit, per la
massificació que ha permès i ha promogut en molts de centres
públics, perquè ha creat veritables guetos en molts de centres
públics, perquè s’ha gastat els doblers, moltes vegades en pura
cosmètica i no en les arrels del conflicte. I perquè, ja ho he dit
moltes vegades, ha abandonant, abdicant de la seva
responsabilitat envers l’escola pública. I açò també ho pagam
en conflictivitat.

En definitiva, quin decret es pot esperar d’un Govern així?
L’esmena socialista m’agrada i crec que és una esmena molt
positiva perquè estableix precisament el que li fa falta a la
proposició no de llei, els controls i les cauteles, si se’ls passa
pel cap posar el turbo i botar-se tot a la torera, no ho podrien
fer. Llavors almanco si s’accepta aquesta esmena, nosaltres
votarem a favor, en cas contrari no li donarem suport, ens
abstendrem perquè després no ho puguin emprar i dir que hem
estat en contra d’un Decret dels drets i deures dels alumnes,
cosa que ens sembla perfecte. Però sincerament, si es fa en els
terminis que toca, aquest Govern no té temps de fer-lo. Per tant,
com que no ens fiam d’aquest Govern, preferim fer-lo la
pròxima legislatura i el farem nosaltres.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riudavets. Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, en
primer lloc em sorprèn aquesta reacció que han tingut els
distints grups de l’oposició, primer de tot perquè crec que el
Grup Parlamentari Popular és ben legítim per portar a terme les
propostes que vulgui en aquest Parlament. A més, legítim
també per portar a terme les propostes en qüestions en matèria
educativa. Perdonin, no tenen vostès l’exclusiva de l’educació,
a nosaltres també ens preocupa el tema de l’educació. Nosaltres
proposam avui aquesta proposició no de llei, per cert va arribar
a aquest Parlament el 29 de desembre del 2006 i que ha seguit
els seus tràmits pertinents, com totes les propostes que es duen
aquí per part dels distints grups, i això no vol dir que nosaltres
estiguem renyant el Govern, o el conseller d’Educació perquè
no hagi fet una cosa. Justament aquest grup parlamentari està
molt satisfet amb la gestió que ha fet aquest Govern durant
aquests 4 anys, una gestió històrica en matèria d’educació. El
que passa és que el Sr. Conseller ha deixat a aquest grup
parlamentari molt poc marge de maniobra per poder dur a
terme propostes, instar el Govern perquè faci coses...
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(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor!

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

...perquè realment no ens ha deixat molta feina a aquest
grup.

De totes maneres, estam aquí per apostar en positiu, per
proposar una proposició no de llei. També em sorprèn que aquí
tots els grups han dit que estan d’acord, però estan dient que
s’abstindran si no acceptam l’esmena que ha presentat el Grup
Parlamentari Socialista. Dir que això són focs d’artifici, crec
que un acord que es prengui en el Parlament no és un foc
d’artifici. Però bé, de totes maneres passant un poc a analitzar
els punts, les propostes del Grup Socialista, em sap greu dir-li
al seu portaveu que no li acceptarem les propostes que vostè
ens ha posat aquí. Primer de tot en el punt número 1, davant
recent la creació de l’Observatori estatal, que l’Observatori del
Govern balear s’integri dins aquest organisme. Com és lògic,
el Govern haurà de colAlaborar amb l’Estat, però sempre dins
la mesura de les seves possibilitats i sempre cercant el consens.
Però això no crec que s’hagi de dir ara. Nosaltres farem el
primer pas que és instar perquè es faci aquest decret i després
pas a pas que es vagi fent allò que s’hagi de fer.

En el punt número 2, justament és la mateixa redacció que
proposa, d’acord amb la nostra proposició no de llei.
Efectivament, tal i com ja he exposat en la meva primera
intervenció, el clima de convivència escolar és un factor
determinant per a un bon funcionament d’un centre educatiu i
justament la comunitat educativa i la societat són molt
conscients de la importància que té adoptar mesures oportunes
que...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

...afavoreixin aquesta convivència. I si a més de la
normativa en què comptam és un reial decret de l’any 95 i
tenim transferides les competències des de l’any 97, resulta
convenient que en aquesta comunitat autònoma es pugui
comptar amb una normativa pròpia i actualitzada, tots els grups
han manifestat que estaven d’acord.

Respecte el punt número 3, dir-li que no l’acceptarem tal
com està tampoc, perquè el Consell Escolar té el seu propi
reglament. Per tant, en aquest cas es seguirà amb el que digui
el reglament propi del Consell Escolar. Torn repetir que
justament a la nostra proposta se li demana al Govern balear
que per aprovar aquest decret es cerqui el consens de la
comunitat educativa, en cas contrari no tendria sentit realitzar
aquest decret. D’alguna forma hi ha de participar tot el sector

educatiu en l’aplicació del mateix. I estam segurs des del nostre
grup que així es farà des del Govern.

El punt número 4. Tampoc li podem acceptar perquè com
ja li he dit, a diferència del decret del ministeri, es pretén que
aquest nou decret del Govern balear tengui present altres
mesures alternatives, com per exemple la figura dels
mediadors, els programes socioeducatius, assistència a aules de
convivència i d’altres. Ara bé, no creim oportú que el Govern
balear es pugui comprometre que excepcionalment es pugui
privar a l’alumnat la presència en els centres educatius. Es
suposa que s’haurà de complir la llei vigent.

I al darrer punt tampoc li donarem suport. Lògicament el
Govern de les Illes Balears intentarà proveir dels mitjans
necessaris per a la correcta aplicació del que disposi el decret.
En cas contrari tampoc tendria sentit dur-lo endavant. El
compromís del Govern ha de ser intentar cada vegada oferir
més mitjans, però sempre dins la mesura de les seves
possibilitats.

I ja per acabar la meva intervenció, esper que aquesta
iniciativa, aquesta proposició no de llei que pareix que tan
malament els ha caigut que aquest grup parlamentari el porti en
aquest darrer plenari, s’aprovi per unanimitat. Jo crec que és
una proposta molt positiva per a la comunitat educativa.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Sr. Crespí, vol intervenir?
Només era per saber si acceptava....

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

No, com a suggeriment quasi l’únic que he entès és que
me’n anés per la porta. No és veritat Sra. Diputada? Ha dit que
no ens acceptava res, el primer punt em pareix que no l’ha
entès. Vostè no sé si sap, si s’ha llegit que s’ha creat un
Observatori estatal de la convivència escolar, en castellà
naturalment. I que en aquest està previst que aquelles
comunitats autònomes que s’hi vulguin integrar s’hi integrin.
Nosaltres el que deim, ja que instam el Govern, és que digui si
vol integrar-s’hi. Però de les altres jo crec que no ens ha (...).

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Només perquè no volia que el Sr. Portaveu de l’oposició se
n’anés per la porta. Només dir que no acceptam la seva
proposta.

EL SR. PRESIDENT:
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Perfecte. Senyores i senyors diputats passam a la votació.

30 vots a favor, 18 en contra, 7 abstencions.

V. Debat del Dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm.
3337/06, de creació del ColAlegi Oficial de Dietistes-
Nutricionistes de les Illes Balears.

Passarem seguidament al darrer punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu al dictamen del projecte de llei RGE núm.
3337/06 de creació del ColAlegi Oficial de Dietites-
Nutricionistes de les Illes Balears...

(Remor de veus)

Pregaria un poc de silenci si són tan amables.

Atès que la fase de comissió va donar lloc a un dictamen
acceptat per tots els grups parlamentaris, aquesta presidència
llevat que cap grup no vulgui intervenir, sotmet a votació la
totalitat del text de l’esmentat dictamen.

Sr. Valenciano té la paraula.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sr. President, deman la paraula en aquest torn per fer un
molt breu comiat, només dues paraules. Dues paraules de ver
i amb permís del President. 

Si he ofès qualcú, ho lament, ho he fet sense cap mala fe.
L’altra paraula, mesura. En som part d’un poble gran i com
diuen per Sant Joan, a tots desitj sort i ventura.

Gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Bé, després d’aquesta glossa molt sentida, ens queda ara
votar. Jo crec que la podem donar aprovada per assentiment.

S’aprova per assentiment.

Es faculta als serveis jurídics de la cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries, per tal que
la llei en qüestió tengui una redacció coherent. Aquesta
presidència, en conseqüència, proclama aprovada la Llei de
creació del ColAlegi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les
Illes Balears.

I ara abans de què ens aixequem, m’agradaria també dir
unes breus paraules. No faré una glossa perquè és molt difícil
superar el meu amic Valentí Valenciano. Però en nom propi, en
nom de tots els membres de la Mesa, els volem agrair la seva
colAlaboració per al bon desenvolupament del nostre Parlament.
I agrair-los sobretot la seva tasca, la seva lluita per millorar
aquesta terra i també la qualitat de vida dels nostres ciutadans.

Dit això, els desitj el millor, molta salut, prosperitat i fins
sempre!

Salut per a tots!

(Aplaudiments)
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