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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, si els sembla començam.

I.1) Pregunta RGE núm. 1118/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep M. Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a "deslinde justo" per a Formentera.

I la primera pregunta és la presentada pel Sr. Josep Maria
Mayans i Serra del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. La pregunta fa referència a les gestions
que ha fet el president del Govern balear sobre el tema de la
delimitació de l’illa de Formentera. Abans que contesti el
Govern, és un tema culpa de tots, la Llei de costes és del 88, la
delimitació conseqüent és del 97. Per tant, és un problema
causat per part de tots i l’hem d’intentar solucionar entre tots.

M’agradaria saber..., les gestions estan reflectides en els
mitjans de comunicació. Per tant, la pregunta seria un poc

modificada, quines són les conclusions que es varen treure
aquest diumenge a la reunió amb la ministra i els afectats?

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Moragues té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. El president ha mantingut
contactes permanents amb la presidència del Govern i amb el
Ministeri de Medi Ambient i també, com no pot ser d’altra
manera, amb el colAlectiu d’afectats per tal de trobar una
solució satisfactòria per a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Moragues. Vol fer ús de la paraula Sr. Diputat?
Té la paraula.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 21 / 19 de febrer del 2008 955

 

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Presidenta. Els afectats com a president crec que
no tenen cap queixa, perquè es va comprometre a convocar una
reunió amb la ministra en dues setmanes. Les queixes, les coses
que no s’entenen fan referència a l’actitud del Govern central
i concretament de la ministra. Les tres cartes que es varen
enviar, una a principi del 2006, als afectats. Les altres de
l’Ajuntament de Formentera. També la visita del Sr. Zapatero
el juny del 2006, allà on va prometre que ho arreglaria. I
l’acord de les Corts de Madrid, el juny del 2006, amb una
proposta del Partit Popular que es va votar per unanimitat.

També les queixes dels afectats fan referència a quan el Sr.
Antich era diputat a les Corts, ell va votar també per unanimitat
favorablement aquesta proposta. Durant els dos anys següents
a aquesta proposta no s’ha fet absolutament res i ha estat
necessari que hi hagués una mínima manifestació a FITUR
perquè s’aconseguís una cita amb la ministra. Jo pregunt si no
hi ha hagués hagut aquesta manifestació si s’hagués rebut als
afectats? Aquesta pregunta queda a l’aire.

Per als afectats evidentment qualsevol passa en positiu
sempre és benvinguda, sigui quina sigui, sigui reconeixent el
problema, sigui no començant a comptar els terminis de les
concessions ara. Per tant, hem guanyat 10 anys. O sigui fent un
estudi, que s’està fent, cas per cas. Aquest estudi ha de ser la
delimitació alternativa. No oblidi Sr. President que a la
pròxima reunió que es va comprometre la ministra és l’abril,
abril és després de les eleccions, la ministra estarà en funcions
i en teoria no podrà firmar absolutament res.

Jo crec que els afectats s’hi juguen molt. Aquest intent de
20 dies abans d’eleccions esper que no només sigui polític, que
sigui per fer feina de veritat i aquest estudi sigui per resoldre un
problema que hem causat tots i l’hem de resoldre tots. Jo crec
que estam jugant amb el futur de bona part de l’illa de
Formentera i és important. Si em contesta el President tampoc
passa res, perquè va ser el que va assistir a la reunió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Sr. Moragues té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, aquesta és una
situació llargament plantejada, no ha trobat solucions
satisfactòries fins ara. Jo li vull recordar Sr. Mayans que la
proposta de delimitació ha estat vigent durant les dues
legislatures que va governar el Sr. Aznar en aquest país i un
dels ministres de Medi Ambient que hi va haver era el que
després va ser President de la comunitat autònoma, el Sr.
Matas. Per tant, algun problema deu tenir aquesta qüestió
perquè gent tan important i que tant d’interès tenia, com el
ministre Sr. Matas, no va poder solucionar-ho. Però
evidentment com li dic, aquesta és una situació, coincidesc amb
vostè, allà on tots hi hem de fer alguna cosa per resoldre-ho. 

En aquest sentit hi va haver una reunió diumenge de la
setmana passada amb el colAlectiu d’afectats, el propi President
de la comunitat autònoma i la ministra de Medi Ambient, la
Sra. Narbona, i varen acordar amb la plataforma que dia 15
d’abril es tornarien reunir per tal de donar a conèixer l’estudi
que s’està fent en aquest moment i que dóna solució cas per cas
a cada propietat afectada. I aquest és el gran problema de la
delimitació de Formentera, hem de donar sortides individuals
a una delimitació que té caràcter general i açò comporta
problemes per a tots, per a l’administració a l’hora d’aplicar les
delimitacions, per tant, la normativa. I als interessats perquè
l’aplicació indiscriminada de la delimitació els pot ocasionar
problemes de tot tipus, econòmics també. 

He de dir que els ciutadans de Formentera que es varen
reunir amb la ministra i el President, varen sortir francament
satisfets de la reunió de diumenge. Per tant, hem de fer un vot
perquè dia 15 d’abril es solucioni definitivament un tema que
fa tants d’anys que està plantejat i que fins ara no s’ha resolt. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Moragues.

I.2) Pregunta RGE núm. 1120/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mitjana d'obrers a les obres del metro.

La següent pregunta la formula el Sr. Francesc Dalmau, en
relació a les investigacions a l’empresa SIP contractada pel
Partit Popular. Sr. Dalmau té la paraula.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Mobilitat, és
veritat tal com asseguren les investigacions de l’empresa de
Serveis d’Investigació Privada, contractada pel Partit Popular,
que a les obres del metro només hi ha 0,89 obrers de mitjana
treballant a cada estació?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. El conseller Vicens té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Dalmau, no, no és
veritat, li puc assegurar que és totalment fals. A les obres del
metro hi fan feina diverses empreses i diversos treballadors,
que són normalment els que ja feien feina quan es va construir
el metro, per una qüestió de diligència i per una qüestió de
poder accelerar més les obres i molt a punt de la traça. És a dir,
no només s’està fent feina en els llocs soterrats, sinó que també
a la part superficial, tan de la traça com de les estacions. Per
cert, a molts d’aquests llocs la restricció de càmeres, o
periodistes o de qualsevol persona aliena a l’obra és estricta i
per tant, no s’hi pot passar.
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En general depèn de les setmanes, evidentment, la quantitat
d’operaris que hi fan feina. En general hi ha unes 40-50
persones de mitjana, però això varia molt depenent de la
setmana. Per exemple, la setmana passada hi havia 121
persones, ocasionalment 20 de reforç. I aquesta setmana a un
informe que he demanat n’hi ha 143. Si fessin feina, com pot
imaginar vostè, 0,89 obrers de mitjana a totes les estacions,
aquests obrers realment serien uns supertreballadors, se’ls
rifarien a tot l’Estat espanyol i jo crec que a Europa, perquè
amb tota la feina que s’ha fet i que s’ha demostrat als mitjans
de comunicació i és pública durant aquests mesos, 0,89
persones si fessin això realment serien uns supertreballadors.

Miri, jo crec que això és totalment ridícul, és absurd i
l’única finalitat que hi puc veure és la desesperació de qui fa
aquestes coses, per mirar cap una altra banda la seva pròpia
irresponsabilitat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Vol fer ús de la paraula? Té la paraula
el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, crec que ara han
quedat les coses bastant clares, malgrat li pesi al Partit Popular,
que només es dedica a dinamitar l’acció de l’actual Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 1122/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a informe de la Sindicatura de Comptes
del 2006.

La següent pregunta la formula la diputada Sra. Aina Crespí
i és relativa a quines mesures pensa prendre la Conselleria
d’Economia i Hisenda després de conèixer l’informe de la
Sindicatura de Comptes. Sra. Crespí té la paraula.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Fa uns dies la Sindicatura de
Comptes va presentar el seu informe sobre el compte general
de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2006. Aquest informe duia més de 80 recomanacions
quant a la gestió econòmica-financera, la tramitació de
subvencions i les contractacions. Totes aquestes
recomanacions, a més de l’anàlisi de compte, ens deixen
entreveure quin tipus de gestió, o mala gestió, econòmica-
financera dels fons públics es varen dur els darrers anys, allà on
ens han deixat uns comptes de la comunitat autònoma endeutats
fins l’any 2036, amb més de 2.300 milions d’euros.

A mi m’agradaria saber quines mesures pensa prendre la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, Sr. Carles
Manera?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Crespí. Sr. Manera té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada efectivament,
l’informe de la Sindicatura de Comptes corresponent a l’any
2006 deixa palesa la situació dificultosa econòmica-financera
en la qual es va tancar l’any 2006, una situació que segurament
s’agreujarà per les notícies que tenim del tancament del 2007,
quan es faci l’informe relatiu a l’any següent.

Dels diferents elements que es destaquen en aquest informe
de la Sindicatura, valdria la pena subratllar-ne dos, sobre els
quals els síndics són particularment emfàtics. El primer d’ells
es refereix a la imputació d’ingressos ficticis en el pressupost,
un tema que nosaltres vàrem comentar el mes de juliol, ho hem
anat dient a tot el debat dels pressuposts i una vegada més la
Sindicatura torna posar èmfasi a l’informe del 2006, el mateix
que va dir a l’informe del 2005 i que em tem que dirà l’informe
del 2007. I és que es varen imputar ingressos ficticis, sense les
partides corresponents de l’administració central. Per tant,
aquest factor ha generat forts desequilibris financers a la
comunitat autònoma i ha agreujat el problema del deute, que és
el segon element que voldria destacar.

Els síndics fan un advertiment precís de l’enorme volum del
deute que s’ha generat aquests anys, particularment el 2005-
2006 i que efectivament llastra la capacitat financera de la
comunitat autònoma en els propers 30-35 anys. Hem de dir que
des del punt de vista de la conselleria no s’està en contra dels
processos d’endeutament quan es realitzen per abordar
problemes d’infraestructura, inversions precises. No estam en
contra d’aquesta política, d’aquesta pràctica, pensam que és
lícita. El que sí hem criticat i reiteram és la forma com s’ha fet
en els darrers anys. S’ha fet d’una manera temerària, des d’un
punt de vista financer, i s’ha fet amb una fórmula que pensam
que efectivament, penalitza notablement les finances de la
comunitat autònoma. 

Perquè es facin una idea, l’any 1998 el deute total de la
comunitat autònoma, contant empreses que computen deute i
aquelles que no ho fan, significava 420 milions d’euros a la
comunitat autònoma. L’any 2003 aquest deute va significar un
milenar de milions d’euros a la comunitat autònoma. I l’any
2007 tancam amb 3.000 milions d’euros de deute a al
comunitat autònoma. Això vol dir clar i llampant que el 65%
del deute de la comunitat autònoma, des de el seus orígens, s’ha
generat en aquests darrers 4 anys. Això són xifres que provenen
del Banc d’Espanya per una banda i que computen tot el deute
generat, les empreses que computen en el sistema europeu de
comptabilitat i aquelles que no ho fan. Això és el sistema que
representa aquesta situació i que suposa per tant, un enorme
problema per a la comunitat autònoma.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera. Vol fer ús de la paraula la
diputada?

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sr. Manera per la seva resposta. Evidentment sí
creim que una comunitat es pot endeutar. L’any 2003, 100
milions d’euros són molts, però s’ha de fer, fer bé i amb
mesura. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Crespí.

I.4) Pregunta RGE núm. 1125/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Ricard Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a increment de la presència de
treballadors i treballadores a les oficines del SOIB i de
l'INEM.

La següent pregunta la formula el diputat Sr. Tadeo per
demanar l’increment de la residència de treballadors i
treballadores de les oficines del SOIB-INEM. Té la paraula el
Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La
passada setmana en aquest Parlament vàrem debatre una
interpelAlació sobre la situació econòmica i clarament hi va
haver dues postures, per una part la del Grup Parlamentari
Popular allà on deim que hi ha un inici d’una recessió
econòmica, un canvi de cicle econòmic. I per altra banda el
Govern que diu senzillament hi ha un alentiment de l’economia.
Nosaltres creim que la postura del Partit Popular dient que hi
ha un inici d’una recessió econòmica és la que comparteixen
avui en dia els agents econòmics i socials, com també la
societat civil. 

És per açò que demanam al Govern quins motius atribueix
l’increment tan important que hi ha avui dia a les xifres d’atur?
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula per contestar la Sra. Nájera.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Tadeo, vamos a ver
usted nos pregunta cuáles son los motivos que atribuye el
Gobierno al incremento de los parados en las oficinas del SOIB
y del INEM. Fundamentalmente el incremento de personas
trabajadoras a las oficinas del SOIB y del INEM de los meses
de noviembre a febrero es habitual en esta comunidad
autónoma, precisamente debido a la estacionalidad que es un
elemento propio en el ámbito de nuestra actividad econòmica.
Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Nájera. Sr. Tadeo, té la paraula.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seguim igual que la setmana
passada, sense voler reconèixer quina és la situació real de
l’economia de les Illes Balears i no només de les Illes Balears
sinó de l’Estat espanyol. Estam davant l’inici d’una recessió
econòmica, aquesta és la realitat, tan per als agents econòmics
i socials i com ja he dit abans, per part dels ciutadans. Per a
tothom, a excepció del Govern.

Mirin, la millora política social que hi ha és la política del
treball, la creació de llocs de feina, la política de reducció de
les xifres d’atur i a Balears tenim més de 50.000 persones
aturades. Tenim més de 10.000 famílies en què tots els seus
membres estan a l’atur. I açò senzillament és una mala política
social. A les Illes Balears tenim el major increment
proporcional d’aturats de tot Espanya, un 51,7% respecte el
2006, amb una taxa del 9%, la més alta de tot Espanya. I davant
d’aquesta situació Sra. Consellera, ens trobam un Govern que
no tan sols no reconeix quina és la situació real i difícilment si
no la reconeix, no podrà fer front a aquesta situació econòmica
adversa. 

I a més, ens trobam amb un Govern que no executa, un
Govern que està aturat, que no dóna cap confiança als agents
econòmics i socials. En definitiva, no fa res per capgirar
aquesta situació en benefici dels ciutadans de les Illes Balears,
que veuen com dia a dia el seu benestar social i la seva qualitat
de vida va cap enrera. En definitiva, Sra. Consellera, motius per
creure, cap ni un.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Nájera té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):

Muchas gracias. Es que tengo aquí justo detrás el animador
de todo este proceso. Pero vamos a ver...

(Remor de veus i algunes rialles)

Es que lo tengo detrás y anima cada vez bien. 
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Yo sí quisiera contestar al Sr. Tadeo en los temas que él ha
comentado, ustedes tienen una visión interesada en este
momento y desde luego una visión absolutamente catastrofista
y yo diría que interesada. Guillem López Casasnovas,
catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, experto en
financiación autonómica y en balanzas fiscales, precisamente
habla del proceso de ralentización, que en el caso de las Islas
Baleares si se hubiera seguido trabajando en el ámbito de la
construcción, en los porcentajes en los que estábamos hasta
ahora, seguramente nos hubiéramos quedado sin territorio.

Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de ejecutar...

(Remor de veus)

...de esto podemos discutir lo que ustedes que quieran...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors del Partit Popular! Per favor, deixin-la parlar.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):

Gracias, Sra. Presidenta. Sí, una piensa que aquí es donde
la dejan hablar, pero hay veces que no les apetece mucho que
digamos lo que queremos decir.

Yo sí le quiero plantear una serie de datos, ustedes que
aportan datos y que plantean datos. Tenemos que decir por
ejemplo que somos la primera comunidad autónoma de España
en donde tenemos el porcentaje más alto de ciudadanos que
quieren trabajar. Además, estamos en una tasa media de
ocupación del 59,6, por encima de la que en este momento se
tiene en España, que es del 54. Pero además somos la segunda
comunidad en España en clave de ocupación.

Por lo tanto, a mí me gustaría pasarle estos datos para que
ustedes tuvieran un claro conocimiento de cuál es la realidad y
procurasen..., porque yo creo que en bien de la economía y del
tejido empresarial de esta comunidad, que no manipulen los
datos como lo están haciendo hasta ahora. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Nájera. Sr. Rodríguez, per què em
demana la paraula?

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Porque la interviniente anterior, la consellera de Trabajo,
me ha calificado y para mí esto... he quedado aludido.

LA SRA. PRESIDENTA:

¿Se siente usted el animador?

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

No, me siento aludido, me siento diputado.

(Rialles)

Y le pido a la presidenta y a la consellera que me respeten.

LA SRA. PRESIDENTA:

Le respeto.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Así está bien. ¿Tengo la palabra?

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene la palabra.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, tiene usted detrás
de sí a un diputado del Partido Popular. No soy ningún
animador, yo soy un diputado que puedo ejercer mi tiempo aquí
en la cámara con respeto a todas las personas. Cuando usted
dice que soy un animador, usted a mí no me respeta, soy un
diputado. Por lo tanto, le pido a usted el respeto que yo le tengo
a usted, a pesar de todo. Y mire si tengo motivos para no
tenerle respeto, pero la respeto porque es consellera.

Gracias, Sr. Presidente.

(Aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 1126/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a increments d'altes a la Seguretat Social i als
registres d'atur.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta la formula el Sr. Cristóbal Huguet i
Sintes del Grup Parlamentari Popular. Sr. Huguet té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
La meva intenció Sra. Consellera és que dediquem una mica de
temps als ciutadans que estan aturats, o que no tenen
possibilitats de fer feina. Aquesta és l’única intenció d’aquesta
pregunta i estic segur que també de l’anterior.

Hem vist aquest mes de febrer, a la presentació de les dades
de febrer, aquesta valoració que fa oficialment el Govern,
segueix augmentant la població oficial afiliada a un ritme major
que la creació de llocs de feina i encara que el sector de la
construcció comença a mostrar certs signes de recuperació en
relació al mes anterior, no resulta suficient per absorbir a totes
les persones. A pesar de tot, ara ve el bo, si es comparen
aquestes xifres amb la resta d’Espanya, s’aprecia que les Illes
Balears mostren una de les millors evolucions mensuals i
interanuals. La consellera en els mitjans de comunicació i de
paraula, assenyalava que aquest increment d’afiliacions a la
Seguretat Social “continua subiendo, del orden de 32.000
nuevos contratos, lo que demuestra que la actividad va bien”.
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Per açò li deman per favor, que ens digui quin és el
creixement dels afiliats i dels aturats del 2007 per veure si ens
posam d’acord i si el bon diagnòstic és capaç de contribuir a
millorar l’ocupació d’aquestes Illes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Per contestar té la paraula la Sra.
Nájera.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):

Muchas gracias. Mi total respeto al conseller... Vamos a
ver, Sra. Presidenta. Yo le quiero decir al Sr. Rodríguez..., lo
tengo detrás..., lo digo para contestar lo que él ha planteado, mi
total respeto...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Nájera, ara està contestant al Sr. Huguet.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):

Sé que estoy contestando al Sr. Huguet y que estoy en mi
turno de contestación. Lo que quiero decir es que yo respeto a
todos y a cada uno de los señores diputados que están aquí. Lo
que pido es que me deje escuchar cuando me hacen una
pregunta. Cosa que no siempre es normal.

Muy bien. Contestando al Sr. Huguet, dándole las gracias
por su pregunta, exactamente el año 2007 se ha cerrado con una
media de 455.694 afiliados de alta en la Seguridad Social,
exactamente 14.415 más que la media del año 2006, lo que
supone aproximadamente del orden de un 3,3% del año
anterior. Y hay una buena noticia y es que a lo largo de los
meses de verano, junio, julio y agosto, hemos aumentado esta
cifra por primera vez en la historia por encima de los 500.000
afiliados, lo que desde luego supone todo un récord en el
ámbito de la ocupación y del trabajo.

Y sobre los datos que me pedía en el tema del paro. El año
2007 se ha cerrado con una media de 37.000 y pico personas
paradas, 1.110 más que el 2006, lo que en términos relativos
supone aproximadamente un incremento de un 3,1%.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Nájera. Sr. Huguet, té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Efectivament, Sra. Consellera el percentatge d’increment de
l’atur equival i algun mes el supera de llarg, l’increment dels
afiliats. Jo li vull fer les següents consideracions. Quan vostè
diu que la prova del cotó són els 32.000 nous contractes, és
cert...

(Tall de veu a causa del micròfon)

...Ministeri de Treball, 32.152; 4.684 manco que el mes
anterior; 2.688 manco que el mateix mes de l’any passat. Per
tant, la prova del cotó el que ens diu és que hi ha un creixement
inferior.

Si vostè mira la diferència del creixement de les persones
aturades, veurà que fins el mes de maig de l’any passat varen
anar decreixent, els números són vermells. Es reduïen els
números absoluts i relatius dels aturats. A partir del juny, juliol
i agost, quan vostè ha assenyalat aquest mes de 500.000
ocupats, hem anat creixent cada mes el número d’aturats...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Huguet, vagi acabant per favor.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies. L’únic que vull fer veure és que si no es miren les
estadístiques i encara que deixen fatal Espanya quan la
comparen amb les Balears i diu que aquí som els millors, quan
nosaltres anam el pitjor que havíem anat mai i la tendència és
empitjorar.

Preocupin-se, per tant, de les persones que no tenen i no
troben feina i deixin de fer declaracions que no donen gens de
llum d’esperança a aquests ciutadans.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sra. Nájera té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):

Muchas gracias, Sr. Huguet. Nosotros estamos analizando
no solamente desde el punto de vista de qué pasa de un mes a
otro, sino efectivamente las tendencias y cómo evolucionan
tanto los nuevos contratos como el incremento de las cifras de
paro. Por eso nos interesa mucho tener también el
conocimiento de cuál es la posición relativa que tenemos las
Baleares respeto a lo qué está ocurriendo en el resto del país.
Y en eso le puedo asegurar que estamos en una posición yo
diría verdaderamente interesante. Primero, porque tenemos una
actividad económica potente, resistente, un tejido empresarial
fortalecido, con una actividad económica creciendo y que es el
turismo. En esa linea estamos trabajando, como usted sabe,
porque así lo hemos planteado en el ámbito de las comisiones,
en un proyecto que trata de luchar contra la estacionalidad,
proponiendo un nuevo proyecto en el ámbito de la Unión
Europea que nos permita que esa situación que tenemos a lo
largo del invierno en cuanto a incremento de paro, a la que
hacía referencia también el Sr. Tadeo, podamos combatir
precisamente de la mano de los sindicatos, de la mano de los
empresarios esa situación. Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Nájera.

I.6) Pregunta RGE núm. 1127/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pla d'obres d'educació a les Pitiüses per
al 2008-2009.

La següent pregunta la formula la Sra. Carolina Torres i
Cabañero. Sra. Torres té la paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

 Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, fa uns dies vostè va presentar un Pla
d’infraestructures educatives i la primera gran sorpresa va ser
que només contempla els anys 2008-2009. Segons declaracions
seves està basat en el nou mapa escolar i que en aquests
moments està en fase d’elaboració i que té en compte la nova
realitat i exigències educatives de la comunitat. Si agafam
aquest pla i veim que el que preveuen en aquest pla és el que ja
es preveia en el Pla d’infraestructures educatives 2004-2011,
que es va presentar quan el Sr. Fiol era conseller. 

Sra. Consellera, jo li he de dir que el que vostè va presentar
l’altre dia, perdoni que ho expressi així, és una presa de pèl. El
que està previst per a l’illa d’Eivissa per a l’any 2008 és el
ColAlegi de Sa Bodega i el nou Institut de Sant Antoni, aquests
dos centres ja tenien les gestions molt avançades durant
l’anterior legislatura. Bé, el retard de l’Institut de Sant Antoni
potser que sigui mèrit seu, però l’any 2009 també preveuen dos
centres, el ColAlegi de Sant Antoni i també li he de dir que tenia
totes les gestions també molt avançades. 

Per tant, Sra. Consellera no ens han contat res de nou. Això
que vostè va anunciar a la presentació d’aquest pla, realment el
podia d’haver anunciat, als 100 dies d’haver pres càrrec com a
consellera d’Educació i Cultura. Per això Sra. Consellera, la
pregunta és si pensa revisar aquest Pla d’obres d’educació a les
Pitiüses per a l’any 2008-2009, perquè realment retalla
inversions per a les Illes Pitiüses.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sra. Galmés té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Diputada, miri la realitat és la que és, les necessitats són les
necessitats i no es tracta de preveure, sinó d’executar i això és
el que feim. Per tant, aquest pla no es modifica, és un pla a dos
anys que tendrà en compte les possibilitats de canvi que hi hagi
en els moviments demogràfics i la disponibilitat de terrenys. Si
vostès ho tenien previst em sembla molt bé, però no ho varen
fer. Aquesta és la qüestió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Galmés. Sra. Torres, vol fer ús de la
paraula? Té la paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, estam d’acord que
les necessitats són les que són. Li vull dir que a l’anterior
legislatura, durant els 4 anys que va governar el Partit Popular,
el nivell d’execució del Pla d’infraestructures que es va
presentar va ser molt alt, ara no tinc les dades, per tant,
entraríem aquí en un debat que no és la qüestió que ens ocupa
avui.

De moment el que li puc dir Sra. Consellera és que la seva
gestió en matèria d’educació per a les Illes Pitiüses, de moment
li posarem un necessita millorar, perquè la legislatura encara no
ha acabat i per tant, no la podem suspendre. Però com segueixi
així, Sra. Consellera, va pel camí.

Miri...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Només dir-li Sra. Consellera, menys màrqueting i més feina.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Galmés té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, miri, en dos anys
mitjançant aquest pla està prevista la construcció de quatre
nous centres a les Pitiüses, Sa Bodega, (...), Vara de Rei i el CP
Mestre Lluís Andreu de Formentera, a més, reconec que l’IES
de Sant Antoni i el Conservatori que ja estaven licitats al final
de l’anterior legislatura. O sigui, que en dos anys es construiran
sis centres nous, més tot un seguit d’ampliacions i reformes de
gran envergadura. Crec que a les illes Pitiüses poden estar
contents perquè vostès en quatre anys varen fer tres centres
nous i varen acabar l’IES Balàfia, que s’havia iniciat a l’època
del pacte, quatre a sis, en quatre anys i en dos anys.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Galmés.
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I.7) Pregunta RGE núm. 1119/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, relativa a lloguer del local de la
Bonanova.

La següent pregunta la formula el Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias. Té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta va adreçada al Sr.
Conseller d’Esports i Joventut. Hem de convenir, Sr. Conseller,
que els seus predecessors varen ser molt dirigents en
determinats afers. Ara hem sabut, per exemple, que la seva
inquietud davant la meva preocupació per la informació del
joves els va dur deu dies abans de les eleccions, en plena
campanya electoral, a obrir un local d’informació i un centre de
joventut i, previsors com són, el varen firmar fins a l’any 2019,
dotze anys de tranquilAlitat. De tota manera ens va estranyar que
el diari digués que, fins no fa gaire, vós no sabéreu res de
l’existència d’aquest local pel qual pagàveu uns 5.000 euros
cada mes. De fet l’afer ens va deixar de semblar innocent quan
sabérem que qui lloga el local és una empresa creada el mateix
maig de l’any 2007 i que l’administrador de l’empresa és
justament l’home fort del consorci Turisme Jove.

Ja sabem que el turisme jove ha de mirar pel futur dels
joves i, per ventura, aquest senyor s’aplicava aquest lema i
mirava també pel seu futur, però, en tot cas, Sr. Conseller, és
cert que aquest contracte en plena campanya electoral està
blindat amb una indemnització de 300.000 euros?, és possible
que el mateix local sigui la seu social d’una empresa de neteja
del mateix administrador?, i, com és possible que es firmàs el
mes de gener si l’empresa no es va constituir fins el mes de
maig? 

Jo davant tot aquest pagament li deman la pregunta talment
com està establerta que és: el Govern de les Illes Balears què
fa comptes fer amb aquest contracte de lloguer del local de la
Bonanova?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per contestar, Sr. Cañellas, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquí hi ha dues coses.
Per un costat, el fet que per necessitat de la conselleria
nosaltres intentem llevar el màxim nombre de despeses de la
conselleria i poder, diguem, derogar no només aquest lloguer,
sinó una sèrie de lloguers per a intentar dur les oficines al
Palma Arena, d’aquesta manera tenim més doblers per
activitats, etc.

Per un altre costat, hi ha l’altre tema, que és el que vostè ha
comentat, jo no ho sabia, em vaig assabentar per la premsa.
Amb aquest sentit em solidaritzo amb l’antiga consellera quan
va dir que ella tampoc no ho sabia i és perquè a vegades costa
una mica arribar als detalls de tot, doncs, d’aquest local, que
està en aquestes circumstàncies que vostè ha manifestat.

Bé, crec que aquí tots estam d’acord, tant l’equip de govern,
com l’oposició que en unes declaracions a la premsa va dir el
mateix, i és que, d’una manera objectiva, les persones que
siguin adients i que coneguin la matèria hauran d’estudiar quina
és la circumstància i, a partir d’aquí, fer les accions oportunes.

Nosaltres el que hem fet ha estat agafar tota la
documentació, transmetre-la a advocacia o a patrimoni, o a les
dues parts, i d’aquesta manera, que ens diguin què és el que
podem fer, amb quines circumstàncies estan i, a partir d’aquí,
actuarem. Però dic, que són dues coses distintes, una és la
política d’intentar llevar el màxim de cost que té quant a
lloguer i l’altra són les accions puntuals en aquest lloguer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cañellas. Vol fer de la paraula, Sr. Alorda? El
Sr. Alorda té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. Conseller. Nosaltres l’animam a estirar del fil
i a procurar que no hi hagi cap espavilat que tregui uns doblers
públics amb cap negoci particular. I, en tot cas, a partir d’aquí
tendrà tot el nostre suport a una reacció que sigui congruent
amb aquest objectiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda.

I.8) Pregunta RGE núm. 1121/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a subvenció a una ONG per a un
projecte no executat.

La següent pregunta la formula el Sr. Miquel Àngel Coll i
Canyelles. Sr. Coll, té la paraula.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sra. Presidenta. El passat 12 de febrer certs mitjans
de comunicació es varen fer ressò d’una subvenció atorgada per
l’anterior executiu a una ONG amb seu a Madrid, vinculada a
la congregació ultra catòlica, Legionarios de Cristo, per un
valor de 450.000 euros i una dessalinitzadora mòbil per
executar un projecte de planta dessalinitzadora a Perú que no
es va arribar a efectuar. Sr. Moragues, volíem saber el Govern
què en pensa de tot això. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per contestar, Sr. Moragues, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Diputat, per a nosaltres
ja és absolutament insòlit que una fundació, en aquest cas la
Fundació Balears a l’exterior, pagui per endavant 450.000
euros a una ONG, concretament -vostè ho recordava- es va
pagar a la fundació Ayúdales a vivir, per desmuntar,
transportar, instalAlar i posar en funcionament una
dessalinitzadora que suposadament havia de donar aigua a la
Universitat Catòlica del Callao i als habitants de Pachacutec. I
dic suposadament perquè aquesta dessalinitzadora no ha entrat
mai en funcionament. Com també és inusual que, probablement
en aquest conveni i en data 18 d’octubre del 2006, se signàs un
altre conveni d’arrendament de la dessalinitzadora entre
l’Agència balear de l’aigua i la Fundació Balears a l’exterior
per una quantitat total de 477.263 euros. El termini d’aquest
conveni es fixava en set anys i això suposava unes anualitats de
68.180 euros. A data d’avui ja hem pagat dues anualitats.

Aquest conveni únicament i exclusivament obliga l’agència
a posar a disposició de la Fundació Balears a l’exterior la
planta dessalinitzadora per a un termini de vint anys. És a dir,
un i altre conveni obliguen el Govern de la comunitat autònoma
a pagar l’astronòmica xifra de prop d’un milió d’euros per
instalAlar i mantenir durant 20 anys una dessalinitzadora mòbil
a Perú, un dels països més pobres d’Amèrica llatina. Aquest
insòlit conveni es va signar tot i existir un document
d’intervenció que el fiscalitzava negativament perquè no
quedava, diu textualment “degudament justificat a l’expedient
el títol competencial que habilita la fundació a desenvolupar
competències administratives atorgant aquestes ajudes, com
tampoc -afegeix l’informe- els mecanismes utilitzats per
assegurar el compliment dels principis generals de publicitat i
concurrència en l’elecció dels beneficiaris de l’operació”. 

Al conveni s’hi va adjuntar l’informe de 9 de maig del
2006, elaborat per Acciona Agua, on s’afirma que la
dessalinitzadora estava preparada per ser instalAlada i a punt de
posar en marxa. El passat 14 de desembre, el president de la
fundació Ayúdales a vivir, el Sr. Santos Toledano, ens va
comunicar, a requeriment de la conselleria, que havia estat
impossible justificar les despeses perquè la dessalinitzadora no
estava en condicions de funcionar i, al mateix temps, ens va
tornar a demanar 250.000 euros o 350.000 euros, no estava
molt clar, per posar-la en funcionament.

El Govern de les Illes Balears, com no pot ser d’altra
manera, ha actuat d’acord amb la legislació. Va demanar un
informe a l’advocacia de la comunitat i ha iniciat un tràmit per
reclamar la devolució d’aquesta subvenció no executada,
d’acord amb el conveni, i iniciam els tràmits corresponents a
les jurisdiccions que facin falta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula el Sr. Coll? Té la paraula, Sr. Coll.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Ayúdales a Vivir té la seu al carrer Orense, núm. 16, 8è A
de Madrid, concretament. Aparentment no té cap vinculació
amb Balears, les seves referències a la xarxa són més aviat
escasses, gairebé inexistents. Han rebut ajudes de l’ajuntament
i de la comunitat de Madrid per valor de 600.000 euros i per a
aquest projecte en concret estan rebent -com ha comentat el
conseller- un milió d’euros addicionals provinents de Balears,
el que implica que en lloc de satisfer les sensibilitats, els
desitjos, les inquietuds, les ganes de cooperar, les ganes de
formar-se i de conèixer altres realitats de la gent d’aquesta
comunitat amb els nostres doblers es fan realitat els projectes
d’una entitat ultra catòlica de Madrid. 

Aquí ens plantejam, per què demanam més finançament per
tornar-lo a Madrid? És demanar més finançament per tornar-lo
a Madrid. Quina ONG de Balears rep una ajuda d’1 milió
d’euros? Sr. Conseller, quan sentim aquesta quantitat -1 milió
d’euros-, quan sentim que el projecte no ha estat executat i
quan sentim que qui subvenciona aquesta ONG entre d’altres
és la regidora d’Afers Socials de Madrid, curiosament Ana
Botella, ens sona estrany. Ja són massa embulls en massa poc
temps i si no que ho demanin a Fires i Congressos.

Dit això, aquest govern té el nostre suport i la nostra
confiança per dur a terme polítiques de cooperació de manera
transparent, com ha de ser. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 1123/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a accions per impulsar l'activitat econòmica a les
Illes Balears.

La següent pregunta la formula el Sr. Joan Boned i Roig,
del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Boned, té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens trobam al primer trimestre del
2008 i ens agradaria conèixer a partir del que contemplen els
pressupostos aprovats per a aquest exercici, quines accions
pensa impulsar la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
de cara a l’activitat econòmica a les Illes Balears?



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 21 / 19 de febrer del 2008 963

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Manera, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, les actuacions
econòmiques que pensa impulsar el Govern en el seu conjunt
estan recollides als pressuposts del 2008. Vàrem anunciar la
setmana passada, i amb distintes aportacions que s’han fet, una
inversió prevista per al 2008, de mil milions d’euros, però de
forma concreta, de forma imminent, hi ha una sèrie d’accions
que convé, que val la pena destacar.

La primera la va comentar la consellera d’Educació fa pocs
dies, l’inici d’un pla d’obres, d’infraestructures educatives, que
l’any 2008 té un pressupost aproximat d’uns 60 milions d’euros
per a l’execució. ParalAlelament, com a segon factor a destacar,
l’inici del Palau de Congressos amb un pressupost de 10
milions d’euros del qual també s’iniciarà la construcció en pocs
dies. I un tercer element a destacar, des del punt de vista del
capítol inversor, el Conveni de carreteres, recentment aprovat
pel Consell de Govern, en el qual el Govern fa part de la quota
corresponent -per dir-ho de qualque manera- que els consells
insulars han d’executar amb el seu acord amb el ministeri i amb
el Govern central. Hi ha un quart element que m’agradaria
destacar i que són els contactes ja prou avançats des de la
Conselleria d’Habitatge per a l’adquisició de sòl per iniciar un
programa ambiciós d’habitatges de protecció oficial. Estam en
un projecte ja molt avançat i amb un pressupost previst de 19
milions d’euros per a aquestes actuacions.

Tres coses més li volia comentar abans de concloure la
meva intervenció, que em pareixen importants. La primera, en
termes d’actuació econòmica, el Pacte de competitivitat, un
acord importantíssim amb els agents econòmics i socials,
aquesta setmana inicien les reunions les seves meses
corresponents, les seves tres meses, això demostra la sinergia
existent entre aquest govern i els agents econòmic i socials,
contràriament al que s’està dient. Un segon factor important és
l’aposta que s’està fent des del Govern per les TIC, les
tecnologies d’informació i comunicació, agafant el Parc Bic
com a vaixell insigne d’aquest tipus d’activitat. Els puc dir que
entre juliol del 2007 i a hores d’ara, 17 noves empreses se
n’han instalAlat al parc amb elevat valor afegit, orientades a,
precisament, software destinat al món turístic i, per tant, amb
una progressió rellevant en noves tecnologies en aquests
moments. És la nostra idea diversificar l’economia balear en el
sector terciari, dur-la cap a sectors quaternaris i quinaris, que
són els sector moderns i en aquesta línia estam.

Finalment, puc anunciar que aquesta mateixa setmana se
signarà un acord molt important amb ICO, amb la intervenció
d’ISBA per valor de 30 milions d’euros per micro crèdits a
petites i mitjanes empreses. Són accions immediates que aniran
endavant en poques setmanes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera. Sr. Boned, té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. Presidenta. Sr. Conseller, de la seva resposta
queden clares inversions importantíssimes en infraestructures,
però no només això, sinó també una voluntat d’arribar a un
consens amb els sectors econòmics i socials, essent,
precisament els sectors, el diàleg i l’acord amb aquells el que
pot facilitar i ajudar aquest impuls econòmic. Si això, a més, ho
lligam amb dades conegudes molt recentment que surten
d’organismes empresarials i que ens diuen que són tan
importants com, per exemple, que un 78% dels empresaris
d’aquestes illes creuen que el nivell de negoci per a aquest
exercici 2008 serà igual o superior al del 2007, o en temes
d’ocupació, on quasi un 92% d’aquests empresaris preveuen
per a aquest 2008 que l’ocupació es mantindrà o augmentarà en
les seves empreses, diuen molt i deixen bastant clar que aquests
missatges d’alarmisme i catastrofisme que llançava el Partit
Popular recentment, aquestes darreres setmanes, setmanes i
mesos perquè quasi, quasi des que va arribar aquest govern
varen començar a criticar la seva gestió abans que començàs,
dient que hi havia una clara desconfiança del sector empresarial
cap a aquest govern, crec que, el que vostè ens anuncia, més
aquestes dades que jo li acab de dir, demostren a les clares que
no són més que missatges, en aquest cas i en aquests moments,
també electoralistes, però sense cap base real.

No faci cas d’aquest alarmisme, d’aquest catastrofisme,
segueixi amb la línia que ens ha anunciat i que s’ha marcat
perquè entenem que és la correcta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. 

I.10) Pregunta RGE núm. 1128/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a creació de places d'escoletes als
municipis de les Illes Balears.

La següent pregunta la formula el Sr. Francesc Fiol i
Amengual. Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, es
parla efectivament d’electoralisme i avui llegim al Diario de
Mallorca que el Sr. Zapatero “promete que el 15% de las
clases de secundaria se darán en inglés”, je, je, ...

(Rialles i aplaudiments)
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No té molt de crèdit en aquesta comunitat perquè tenc per
aquí un retall de fa quatre anys que va dir que enviaria un
ordinador per a cada dos alumnes. Ens deu 90.000 ordinadors
i encara té un mes per provar-ho. 

Era una introducció per xerrar, efectivament, d’una promesa
electoral dels que governen ara, que és crear 2.000 places
d’escoletes. La setmana passada ja va quedar acreditat que la
consellera no comptava amb el sector empresarial d’una
manera molt clara per dur endavant aquest projecte, i avui, amb
independència que demà té una compareixença on podrà
explicar-se, tenim molt d’interès que ho faci dins el mateix
Parlament, ara la convidam a explicar quina visió té d’aquest
aspecte, el que és el sector públic. La conselleria ha adreçat una
carta a tots els batlles de les Illes Balears on, al final, els feia
una enquesta. Crec que batlles i regidors han quedat un poc
regirats i alguns no saben molt bé quina és la intenció perquè
ara les 2.000 places, ja no és que el Govern faci 2.000 places,
sinó que els particulars, els ajuntaments i el Govern faran 2.000
places. És a dir, jo convid i tu pagues. M’agradaria que donàs
una explicació de caràcter general sobre aquesta qüestió.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Galmés, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Fiol, evidentment l’explicació és molt llarga i efectivament, la
faré a la comissió, voluntària, que he demanat, la vaig demanar
per a la setmana passada, però no va poder ser, serà dijous.
Miri, la creació de places era una competència fins ara dels
ajuntaments, ara el Govern el que farà és crear places i aportar
6.000 euros, hi ha 3 milions d’euros al pressupost destinat per
a això enguany, 6.000 per a cada plaça nova que es creï. És a
dir, s’afegeix la colAlaboració dels ajuntaments, dels consells,
del Govern autònom i del Govern central que, demà, ens dirà
l’aportació que pertoca a Balears enguany. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Galmés. Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. De les aportacions del Govern
central no m’expliqui res perquè no creuré res del que ens
digui, almanco en els quatre anys en els quals jo he tingut la
responsabilitat, tot han estat, en general, mentides.

Miri, aquest és un tema, jo li alab el gust, pel fet que es faci
una inversió i es faci un esforç financer per a un problema que
els ajuntaments duen damunt les espatlles, tenen el nostre
suport, però naturalment la nostra obligació és tutelar que
aquest procés es faci d’una forma equitativa, equànime. Vostè
parla de places noves, però i els ajuntaments que duen molts
d’anys aguantant places i no seran noves aquestes places?

Tenen també una ajuda, ja ho sé, demà ens ho explicarà amb
més detall. 

La convid que aquest sigui un procés extraordinàriament
democràtic, extraordinàriament transparent on no hi pugui
existir -i esper que així sigui, i no té perquè no ser així- esper
que sigui un procés absolutament net, clar, on tots els
ajuntaments siguin tractats d’una forma igual. Si aconsegueix
això no passi pena perquè nosaltres l’animarem, perquè crec
que és un projecte ambiciós i és un projecte just que ajuda els
ajuntaments de les Illes Balears i per tant, nosaltres no ens
oposam a aquest projecte, però tenim dubtes sobre quin serà el
seu desenvolupament i el seguirem, com és natural, amb molta
atenció. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Sra. Galmés, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Fiol, aquesta por per la
transparència, etc., no sé d’on li ve. Jo no tenc cap problema.
El primer mapa escolar que s’ha fet a aquesta comunitat, que
estarà enllestit ben prest perquè ja està acabat el de Menorca i
el d’Eivissa, falta el de Mallorca que està en un 70,79%,
manifestarà les necessitats que té cada municipi. Aquest pla,
l’està fent el grup de recerca d’educació infantil de la Facultat
de Ciències de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears
i paralAlelament la Direcció General de Planificació i Centres ha
establert aquests contactes amb tots els ajuntaments. D’aquest
mapa escolar sortiran els criteris transparents, a l’abast de
tothom, sobre com es construirà, quants, i en quins municipis
són més necessaris. Evidentment, es tendran en compte el
nombre de places existents i la demanda. Crec que dijous
podrem acabar de completar això.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés.

I.11) Pregunta RGE núm. 1129/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a declaracions del Sr. Felipe González.

La següent pregunta la formula el Sr. Joan Flaquer i Riutort,
sobre les declaracions del Sr. González. Sr. Flaquer, té la
paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
la setmana passada es va encetar un nou estil de fer ús
d’aquesta tasca de control al Govern per part del Grup
Socialista, quan es va demanar l’opinió al Govern sobre unes
declaracions que havia fet un senyor que no ha tengut mai cap
responsabilitat de govern en aquest parlament, que no tengut
mai cap responsabilitat de Govern a Madrid i que, en aquests
moments, és solament un candidat per a la circumscripció de
Madrid a les properes eleccions generals, el Sr. Pizarro, que
havia fet unes declaracions sobre el sistema de finançament que
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varen ser molt mal interpretades, pel que el va veure aquí dins,
per part del Govern i del Partit Socialista.

Nosaltres, gustosos, acceptam el repte d’aquest canvi d’estil
en aquest torn de control i voldríem, idò, avui conèixer l’opinió
del Govern sobre les declaracions, no d’un candidat, sinó s’una
persona que durant 14 anys va presidir el Govern d’Espanya i
que durant 14 anys va tenir ocasió i motius per poder justificar
el que ell creu que eren aquestes illes i què es mereixen
aquestes illes. En aquest sentit, vull recordar una frase del Sr.
Felipe González quan es reclamava un nou model de
finançament i quan es reclamaven més inversions en aquestes
illes, i el Sr. Felipe González va contestar, sense immutar-se,
que els ciutadans de les Illes Balears no haurien de protestar
perquè el que haurien de fer és pagar més imposts per viure en
aquestes illes. Què en pensa el Govern, d’això? Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Manera, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ ( Carles Manera i Erbina):

Bé, Sr. Flaquer, la pregunta que em fa em deixa molt
descolAlocat, li ho he de confessar, entre altres coses perquè
vostè i jo devíem ser professors ajudants quan Felipe González
va fer aquestes declaracions, estam parlant de l’any 1986 o
1987, no recents, no d’una persona que pot tenir una incidència
sinó d’una persona que fa moltíssims d’anys que va tenir
responsabilitat. En qualsevol cas, convindrà amb mi que
aquesta frase és una frase que se sol dir sempre més com un
elogi més que com una crítica.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera. Sr. Flaquer, té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Esper, Sr. Manera, Sr.
Conseller, que per molt que hagi passat el temps vostès no
hagin renunciat a aquests 14 anys de felipisme que hi va haver
a Espanya. Malgrat que molts de motius tenen per renunciar-hi,
molts de motius tenen per renunciar-hi.

(Alguns aplaudiments)

Però, anem als fets, Sr. Manera, anem als fets, Sr.
Conseller. Miri, l’any 2002, quan governava el Partit Popular
a Espanya, el Sr. Aznar era president del Govern, i el Sr.
Antich era president del Govern, aquí, a les Illes Balears es
varen invertir 265 milions d’euros, l’1,6% del pressupost
nacional, aquí, a les Illes Balears. Enguany, any 2008,
governant el Sr. Rodríguez Zapatero i el Sr. Antich aquí, hi ha
una previsió d’inversió de 300 milions d’euros, l’1,01% del
pressupost. El Sr. Aznar invertia més aquí del que està invertint
el Sr. Rodríguez Zapatero, ja no li cont els anys 2006 i 2007

quan el Sr. Zapatero quan governava aquí el Partit Popular, va
davallar en un 50% les inversions de l’Estat a les Illes Balears.

Senyors del Partit Socialista i senyors del Govern, lliçons
no ens en donaran, si hi ha hagut qualcú, malgrat vostès hi
vulguin renunciar, que s’ha oblidat d’aquestes illes sempre,
sempre, ha estat no només el Sr. Felipe González, ja fa bastants
anys, sinó, en general, el seu partit, el Partit Socialista Obrer
Espanyol. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Manera, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ ( Carles Manera i Erbina):

A veure, jo voldria fer unes precisions a les dades que vostè
dóna. Les dades d’inversió de l’Estat a les Illes Balears, 1996-
2004, en pressupostos liquidats, no en el que figura als
pressupostos, sinó el que s’executa, representaren, d’inversions
de l’Estat a les Illes Balears, el 0,7% de les inversions... I tant!,
això vostè ho té a les liquidacions pressupostàries, no al
pressupost inicial. Vostè té això a les liquidacions
pressupostàries que estan al Ministeri d’Economia i Hisenda.
Consulti-les i veurà com entre el 1996 i el 2004 la inversió total
de l’Estat en termes percentuals va ser del 0,7 i, per cert, a una
època on hi havia un ministre assegut al Consell de Ministres
aquest percentatge mai no arribà a l’1%, justament a aquells
moments. Això són dades, Sr. Flaquer, són dades consultables
al Ministeri d’Economia i Hisenda, pressupostos liquidats.
Aquestes són les dades reals, mentre tant, en aquest moment,
tenim un acord signat amb el Ministeri d’Economia i Hisenda
per a les inversions dels propers set anys que representen,
precisament, un increment notable del 72% en relació amb allò
que s’estava fent en els darrers sis anys. Crec que és una
notable diferència en relació amb el vostès feien. Gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 1124/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a la finca de Planícia a Banyalbufar.

La següent pregunta la formula el Sr. Bartomeu Vicens en
relació amb quina ha estat la participació de la Conselleria de
Medi Ambient en la compra de la finca de Planícia de
Banyalbufar. Sr. Bartomeu Vicens, té la paraula.
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EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquestes darreres setmanes hem
sabut que la Conselleria de Medi Ambient comprarà i
gestionarà la finca de Planícia del municipi de Banyalbufar,
gràcies a un acord, del qual s’està parlant amb el Ministeri de
Medi Ambient del Govern central. Creim que per a Mallorca i
per a Balears és una excelAlent notícia si això s’executa.
L’extensió d’aquesta finca és de 445 hectàrees, això és una
quarta part del municipi de Banyalbufar, i va ser venuda el 12
d’abril del 2007. És a dir, ja estam en termini per exercir el dret
de retracte. 

El que demanam al conseller és, concretament, quina ha
estat la participació de la Conselleria de Medi Ambient en la
compra i la gestió de la finca Planícia a Banyalbufar?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Sr. Grimalt, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel
Ángel Grimalt i Vert):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, el mes de novembre
de l’any 2007 el batlle de Banyalbufar ens va fer arribar
informació que s‘havia produït la venda de la finca Planícia,
una finca de 445 hectàrees a un indret crec que privilegiat a la
Serra de Tramuntana i ens va demanar que exercíssim el dret de
retracte. 

Aquest dret, la Conselleria de Medi Ambient, el pot exercir
per dos motius, d’una banda, perquè és una finca de grans
dimensions ubicada dins el paratge natural de la Serra de
Tramuntana i la LECO ens ho permet i, per altra banda, que la
major part de la finca és un àrea forestal. Vàrem considerar que
era una bona opció, una bona finca, i que la seva adquisició era
interessant i, per això, férem arribar la proposta de compra al
Ministeri de Medi Ambient a través de Costes, ja que encaixa
amb el tipus de finca que en el mes de setembre la ministra
Narbona s’havia compromès a adquirir perquè està ubicada al
litoral i té elevats valors naturals.

A mitjan gener vàrem arribar a un acord amb el ministeri
pel qual el Ministeri adquirirà el 90% de la finca i la
Conselleria de Medi Ambient pagarà el 10% restant.

Com que dia 14 d’abril finalitza el termini per exercir el
retracte, en aquest moment s’està fent feina i s’estan fent les
gestions necessàries per, per una banda, tenir els papers en
regla i les autoritzacions necessàries per poder exercir aquest
dret abans de la finalització del termini, i, en segon, per signar
el corresponent conveni per plasmar per escrit el compromís de
l’actual equip del ministeri de fer-se càrrec d’aquest 90% de la
finca. La veritat és que la ràpida signatura d’aquest conveni és
important per a la nostra comunitat autònoma, ja que és una
inversió molt important de l’Estat -10 milions d’euros, més la
part proporcional de despeses que hi pugui haver-, i ens donarà
una gran tranquilAlitat donat que som a final de legislatura i que
convé formalitzar aquest acord ara que el tenim assolit. En
aquest sentit el conveni ja és a Madrid i estam a l’espera de la
seva aprovació per part del ministeri i, com ja he dit abans, per

una vegada que a Madrid estan disposats a invertir convé
agafar-los de paraula i posar-ho per escrit el més aviat millor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt. Sr. Vicens, té la paraula.

EL SR. VICENS I MIR:

Sí, presidenta, moltes gràcies. Idò vistes les gestions que hi
ha i que el tema està, pel que es veu, bastant madur, encoratjam
el conseller que, com molt bé diu, donat el que queda de
legislatura i les pròximes cites electorals, clarament s’executin
i s’encarreguin i es plasmin per escrit els acords el més aviat
millor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. 

I.13) Pregunta RGE núm. 1130/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a previsions econòmiques en relació amb
l'hospital de Son Espases.

La següent pregunta és la que formula la diputada Sra.
Maria Rosa Estaràs. Sra. Estaràs, té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta és al voltant de Son
Espases, l’hospital de referència de les Illes Balears. En el
Congrés es va demanar el cofinançament en els pressuposts
generals de l’Estat; el Grup Socialista hi va votar en contra. La
passada setmana hi va haver una comissió aquí, en el Parlament
de les Illes Balears, perquè l’Estat participàs; el grup del pacte
de sis va votar en contra. I dia 10 de febrer, ara fa a penes 10
dies, va venir el ministre de Sanitat aquí, el Sr. Sòria, i va dir
textualment: “Analizaremos con actitud positiva la posibilidad
de cofinanciar Son Espases, no cierro las puertas. Si lo plantea
el ejecutivo autonómico lo podemos estudiar”.

Pregunta que li faig, Sr. President: davant una convidada,
seria quasi de vergonya no fer una petició; farà vostè
formalment aquesta petició? Segona pregunta que li faig dins
aquesta general: la paralització de dos mesos, mentre vostès es
posaven d’acord i intentaven tenir una unitat de projecte i acció
que varen tenir paralitzat aquest hospital, quin cost en doblers
ha costat als ciutadans i quin retard, també, ha costat als
ciutadans?

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Antich, té la paraula.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. Des del
Govern de les Illes Balears des de fa temps s’està parlant amb
el ministeri sobre aquesta possibilitat que hi pugui haver ajudes
en aquest sentit, i per tant aquest és un tema que correspon dur-
lo a terme al Govern.

I quant als costos que vostè diu, jo el que li puc dir és que
en aquests moments estam fent feina per tal que hi hagi unes
inversions jo crec que molt importants a Son Espases i, a la
vegada, quan tenguem els números totals d’això serà quan
podrem parlar de números exactes, que jo crec que és el
moment de parlar-ne.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antich. Sra. Estaràs té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Si no ho descarta, per què no vota a
favor que ho puguem demanar?, que era exactament allò que fa
una setmana li va demanar el Grup Popular. Si hem de construir
aquesta terra junts, amb aquest nou ambient que hem instaurat,
el tarannà hauria de començar per això. Si no queden en
promeses electorals a 20 dies de les eleccions que, permeti’m,
president, resten credibilitat.

Vostè no sap el que costa però jo sí li diré el que els
informes interns seus, de supervisió d’ib-salut, ens diuen el que
ens costa. Hi va haver un escrit de dia 8 de desembre de
l’empresa concessionària on li demanava, a vostè, aquest retard
de dos mesos, li va demanar 2,6 milions d’euros i li va dir que
les obres es podrien retardar cinc mesos, dos mesos que vostè
va aturar, 25 dies pel tornado i dos mesos, previsiblement, pels
temes arqueològics. El seus equips de supervisió d’ib-salut, en
data 21 de desembre, 23 de novembre i dia 17 de gener diuen
que les obres no avancen a un ritme interessant sinó que van
retardades, i a més reconeixen que si bé 2,6, el que demana la
constructora, és moltíssim, reconeixen almanco que ens costaria
la meitat, 1,3 milions d’euros el fet que vostès no es posassin
d’acord, la paralització de dos mesos. Reconeixen també que
es podria aturar cinc mesos i que en lloc d’anunciar la
inauguració per a l’agost de l’any 2009 aniríem a gener de l’any
2010. 

Lament que l’oposició sàpiga més que vostè, però això són
els informes de la supervisió d’ib-salut, on reconeixen que la
paralització ens pot costar 1,3 milions d’euros, la paralització
perquè vostès no es posassin d’acord, i que pot tenir un retard
de al volant de cinc mesos. 

Sr. President, el primer que haurien de fer és donar
informació a aquesta cambra, perquè si no resta credibilitat, i
quan un polític no té credibilitat no està habilitat per continuar
essent president i fent promeses.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Antich, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. La veritat és
que quasi durant tota la contestació vostè ha tengut jo crec que
un comportament bé, al final no m’ha acabat d’agradar molt
perquè, que vostè em faci sermons, a mi, de credibilitat, la
veritat és que em deixa una mica esglaiat, amb el que hem
sentit just avui dins aquesta cambra de determinades històries
que jo no repetiré. 

Miri, quan nosaltres sabrem exactament quins són els
doblers que costarà el total de les inversions i per tant la total
negociació amb l’empresa, perquè a les inversions hi ha
millores quant a menors impactes; hi ha augment
importantíssim del servei assistencial, prop de 5.000 metres
quadrats d’augment de serveis assistencials; s’han de posar
d’acord aquestes obres amb el nou codi tècnic de seguretat que
ha sortit i per tant això també significarà inversions molt
importants; quan jo sàpiga exactament quines són aquestes
xifres jo les donaré a la Cambra i les donaré a tothom. 

El que no faré jo, el que no faré jo, Sra. Estaràs, és fer el
que vostès feren amb el Palma Arena, que deien que ens
costaria 30 milions i al final ens ha costat 90 milions d’euros.
Això no ho faré. Ni, Sra. Estaràs, dins el total dels costos hi
posaré el míting del Sr. Zapatero; el pagarem nosaltres.

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el primer punt de l’ordre del dia passarem al número
2.

II. InterpelAlació RGE núm. 389/08, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a transport aeri a les Illes
Balears.

És la interpelAlació núm. 389, presentada pel Grup
Parlamentari Popular i relativa al transport aeri a les Illes
Balears. Per defensar-la té la paraula la Sra. Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Mobilitat, senyors
i senyores diputats, ens hem cansat de sentir que la legislatura
del Sr. Zapatero ha estat la legislatura de les persones, i també
hem vist diverses campanyes publicitàries del Govern balear
que diuen que fa feina per a les persones. Idò si de ver volen fer
feina per a les persones de les Illes Balears, aquestes esperen
solucions a un problema importantíssim, el transport aeri, i en
la seva legislatura de les persones sembla que l’han oblidat.



968 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 21 / 19 de febrer del 2008 

 

Sense cap dubte el problema del transport aeri avui és d’una
gran transcendència per a la nostra comunitat; per una banda
ens proporciona cohesió territorial en una illa dividida en
quatre illes, cohesió territorial que ens dóna també cohesió
social. La nostra economia, basada principalment en el turisme,
també necessita d’unes connexions aèries adequades. La
qualitat de vida dels nostres ciutadans també depèn que les
nostres comunicacions interiors i exteriors siguin fluïdes i el
menys costoses possibles.

El fet insular està expressament reconegut en el nou Estatut
d’Autonomia, que a la vegada reconeix el dret de comptar amb
un règim especial per a Balears que comptarà amb els costos
d’insularitat. El nou Estatut d’Autonomia també està aprovat
pel Congrés dels Diputats i per tant l’Estat té l’obligació
d’assegurar que els residents de les Illes Balears han de tenir
igualtat de drets en transport i comunicacions respecte dels
residents peninsulars. Però aquesta obligació de l’Estat, amb el
Sr. Zapatero al front, no ha existit. Aquesta igualtat de dret no
l’hem aconseguida, sinó que estam més enfora que mai
d’aconseguir-la. Ara acaba una legislatura de quatre anys en la
qual ha governat el govern socialista del Sr. Zapatero, que ens
va prometre solucionar el problema del transport aeri a les
nostres illes però veim que no ha estat així, sinó que estam
pitjor que mai.

I li ho explicaré. Pel que fa referència al transport aeri amb
la península, durant aquests quatre anys no tan sols no s’ha
complert la promesa del Sr. Zapatero de declarar servei públic
el transport aeri amb la península sinó que, pel contrari, la
situació ha empitjorat per a totes les illes però especialment per
a les illes menors, que han vist com desapareixia Iberia i
s’instalAlava una companyia de baix cost com Clickair, que ha
suposat una disminució de la qualitat del servei amb pitjors
horaris, pitjors freqüències, sense serveis per a persones amb
discapacitats -ja hi ha hagut dues denúncies, una a Menorca i
una altra a Eivissa-, sense descomptes en trajectes més enllà de
Barcelona, amb costos que no existien com és el cost per
maleta, amb retards, amb cancelAlacions constants, una
companyia que un dia anuncia que anulAla el vol de la nit i
l’endemà el torna a restaurar, creant indefensió i inseguretat als
passatgers.

Pel que fa referència als residents extracomunitaris ens
trobam que el Sr. Zapatero durant la seva legislatura no ha
permès fer possible que els residents extracomunitaris tenguin
dret al descompte de resident; malgrat que en el Senat es va
votar a favor, en el Congrés dels Diputats, amb els vots del
PSOE, es va votar en contra. Avui els que no tenen la condició
de resident paguen uns preus inassumibles, uns preus de luxe,
amb el corresponent perjudici que açò representa per als
nostres turistes.

En tercer lloc, pel que fa referència al transport aeri entre
illes, en aquests quatre anys amb el Sr. Zapatero hi ha hagut
constants incompliments de la declaració de servei públic en el
transport entre illes, que han estat permesos pel ministeri i que
no han tingut les respostes adequades pel Govern central.
L’únic que podem destacar és l’augment del descompte de
residents al 50%, però que no ha servit per a res, ja que no s’ha
notat gens ni mica a la butxaca dels residents, perquè hem
passat dels 72 euros inicials als actuals 85 euros; o sigui, hi ha

hagut constants increments de preu, però just de forma
unilateral pel ministeri sense convocar la comissió mixta.

Però per si açò no fos poc, avui ens trobam que el Govern
balear, juntament amb els consells insulars, ha negociat unes
noves condicions del servei públic entre illes i ens vol aprovar
la flexibilització de les tarifes. Aquest nou sistema de tarifes
ens aboca a una desigualtat d’oportunitats entre els ciutadans,
ja que a partir d’ara alguns trobaran els bitllets 3 euros més
barats del que estaven fins ara, a 82 euros en lloc de a 85, i
altres, un 50% de les places, els trobaran fins a un 25% més
cars, és a dir, fins a 20 euros més cars, podran costar 102 euros.
No entenem quins avantatges reals suposarà als residents
aquestes noves tarifes, ja que els viatgers que viatgin amb poca
antelació, que són la gran majoria, no trobaran bitllets a 82
euros perquè aquests bitllets barats seran comprats de manera
anticipada per les agències majoristes. Per tant els viatges
urgents, els viatges per motius laborals, professionals o de salut
es poden veure incrementats en 20 euros.

La flexibilització de les tarifes suposa un major greuge
comparatiu amb els residents peninsulars, i deixa sense sentit
el significat de servei públic. La flexibilització en un règim aeri
de servei públic no té cabuda, ja que fa residents de primera i
residents de segona; residents de primera aquells als quals
costaran 82 euros, i residents de segona aquells que hauran de
pagar 102 euros.

El primer esborrany de declaració de servei públic fet pel
ministeri del 2003 ja contemplava la flexibilització de les
tarifes, i en aquell moment el Govern balear va considerar que
era del tot inacceptable i inadmissible per a un servei públic.
Tots els partits polítics s’hi van oposar; institucions com el
Consell Insular de Menorca va presentar alAlegacions, el
Consell d’Eivissa també, Esquerra Unida va dir literalment que
era una tomadura de pelo, i ara en canvi tots aquells partits que
hi estaven en contra avui ho veuen bé.

Qui controlarà que no siguin més d’un 50% les places que
valdran 102 euros? Qui controlarà que la companyia compleixi
amb aquests preus? 

Sr. Conseller, aquest nou sistema de tarifes és una enganyifa
per als ciutadans. El cost més baix, 82 euros, o sigui 41 euros
per trajecte, està molt enfora encara dels 27,5 euros proposats
pel Partit Popular. Per tant continuam pensant que l’única
alternativa viable i efectiva en el sistema actual és un canvi de
model, un canvi que suprimeixi les tarifes amb descomptes i
s’instauri un sistema de tarifa fixa per a tothom igual, i quan
deim tothom deim tots els ciutadans per igual: residents, no
residents, extracomunitaris, turistes. Tots una tarifa de 27,5
euros, tarifa que va ser aprovada aquí, en aquest mateix
parlament balear per unanimitat; també va ser aprovada per la
Mesa de Transport Aeri i també va ser aprovada pel Congrés
dels Diputats. 

Miri, el transport aeri és un tema primordial per al Partit
Popular, i per açò ja el passat 2 d’octubre del 2007 li vam fer
una interpelAlació en aquest sentit, interpelAlació en la qual vam
fer sis preguntes que a dia d’avui encara no ens ha respost. Però
és que d’ençà del mes d’octubre cap a aquí la situació del
transport aeri encara ha empitjorat molt més. Per açò avui
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novament li demanam, primer: quines són les gestions que ha
fet la conselleria en relació a la futura declaració de servei
públic amb la península? Segon: el Parlament de les Illes
Balears el passat 16 d’octubre del 2007 va aprovar instar el
Govern central a continuar demanant a Clickair el manteniment
de l’estàndard de qualitat d’Iberia amb Barcelona; quines
gestions s’han fet al respecte i quines gestions ha fet el Govern
central, també? Tercer: quina consideració mereix a la
conselleria que des del PSOE s’hagi votat en contra d’una
proposta presentada pel Sr. Sampol, del PSM, i millorada pel
Partit Popular en el Senat sobre la possibilitat que els residents
extracomunitaris tenguin descompte de resident?, i, en tot cas,
quines gestions creu que s’han de fer per aconseguir que
tenguin finalment el descompte de resident?

Quart: què pensa el conseller de Mobilitat sobre la
flexibilització de tarifes?, no creu que entra en contradicció
amb el principi d’igualtat de tots els ciutadans?, principi que ha
de regir en un servei bàsic i elemental com és un servei públic
entre illes; creu que és just? Per què ara s’han doblegat als
interessos de la companyia i per què no ho van acceptar en el
2003 i ara sí? I per últim, Sr. Conseller, quines gestions s’han
fet amb el Govern del Sr. Zapatero per tal d’instaurar la tarifa
dels 27,5 euros?, quines respostes li han donat?, què li han dit
de la comunitat europea? Quin calendari de feina tenim?

Sr. Conseller, com veu per a nosaltres aquest problema del
transport aeri creim que té solució, té solució i esperam que
vostè ho vegi, i per tant que ens respongui a totes aquestes
preguntes, i si creu vertaderament que és la legislatura de les
persones ens demostra que es preocupa per les persones. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Govern té la paraula el Sr.
Vicens.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyores diputats, en
primer lloc mostrar la satisfacció del Govern per poder debatre
el tema del servei aeri, aprofitant aquesta interpelAlació del
Partit Popular, en totes les qüestions relacionades amb el
transport aeri i les importants repercussions que té sobre
l’activitat econòmica del nostre país i el benestar dels seus
ciutadans. De fet des que el Govern ha creat la Direcció
General de Transport Aeri i Marítim per primera vegada s’ha
fet una intensa -i dic per primera vegada- s’ha fet una intensa
i diligent feina a fi de millorar les connexions i les condicions
dels vols entre les illes i la península i entre les illes. Per tant
sens dubte és una ocasió molt bona per explicar la feina feta i
la que s’està fent.

En segon lloc, però, i abans de res, vull expressar la meva
clara discrepància, com no pot ser d’altra manera, amb els
termes amb què es formula la interpelAlació, entre altres coses
perquè l’argumentació de la diputada del Grup Popular diu que
existeix una progressiva degradació del servei de transport aeri,
i això en absolut no és així; més aviat existeix una progressiva
millora, tot i que com sempre li puc assegurar que aquest
govern és evident que el que procurarà és que es millori la
situació actual, perquè pensam que això és bo per als ciutadans
de les Illes Balears.

Si volem analitzar la situació actual del servei de transport
aeri el primer que hem de recordar és que és un sector aeri que
s’ha caracteritzat sempre per un fort dinamisme, un dinamisme
empresarial i tecnològic, i a més a més s’ha de dir que el sector
està vivint una etapa de continus canvis, sobretot del model
empresarial, provocats per moltíssimes variables, entre elles
segur que hi ha la constant adaptació a la liberalització del
mercat, la globalització, el compliment de les exigències
mediambientals, que cada vegada són més fortes, i també el
preu del combustible. 

Però també s’ha de dir que un dels resultats d’aquesta
transformació és sens dubte la irrupció al mercat de
companyies denominades de baix cost i la seva ràpida i
constant expansió. La filosofia empresarials d’aquestes
companyies és la recerca constant de la reducció de costos per
poder-los traslladar a una reducció de les tarifes, de tal manera
que s’aconsegueix reduir tarifes però evidentment això sempre
a canvi dels serveis que poden donar als passatgers. En
definitiva els ciutadans poden pagar menys amb aquest tipus de
model empresarial, poden pagar menys, però la qualitat del
servei evidentment no és la mateixa que la que reben amb
tarifes plenes, perquè les tarifes plenes garanteixen més serveis
o de més qualitat. Així ens trobam polítiques empresarials, amb
aquest tipus de companyies de baix cost, que sovint
desagreguen de la tarifa global l’equipatge, l’assignació de
seient a l’avió, o bé serveis d’atenció a bord, i això és bastant
freqüent en aquest tipus de companyies. També eliminen
determinades connexions perquè normalment el transport es fa
de punt a punt i en rutes domèstiques o de mitjana distància.

En definitiva, per tant, aquest nou model no es pot ni s’ha
de comparar amb els serveis de les companyies de xarxa perquè
són dues tipologies molt diferents; en tot cas es poden
comparar les de xarxa amb les de xarxa i les de baix cost amb
les baix cost. I és evident que tenen avantatges però també
tenen desavantatges, però això és el mercat lliure.

Per tant a l’hora d’analitzar les línies de treball i la tasca
feta per aquest govern en matèria de transport aeri abans
m’agradaria recordar dos punts molt importants en aquest tipus
de debat perquè si no s’eviten..., perquè d’aquesta manera es
poden evitar posicionaments certament demagògics, com els
que he pogut sentir abans. Que el sector del transport aeri s’ha
de deixar ben clar que, a part d’aquest gran dinamisme, sempre
està marcat, fortament marcat, per la liberalització del sector,
la qual cosa limita i molt les actuacions que poden fer les
administracions públiques, siguin les que siguin. Després també
he de recordar que la navegació aèria és competència exclusiva
del Govern estatal, i que la capacitat de control i de
normalització del sector aeri depèn de la Direcció General
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d’Aviació Civil. Per tant, amb aquest escenari, és evident que
la línia de treball que ha de fer la Conselleria de Mobilitat i a
través de la seva direcció és la d’informar, proposar, negociar
i fins i tot exigir, segons el cas, a qui té les competències de
control l’aplicació de mesures per adequar la normativa als
canvis del sector, que són molts, i, per altra banda, vetllar pel
compliment de la normativa vigent amb especial cura als drets
dels residents i dels ciutadans en general.

Una vegada dit això passem a analitzar els vols exteriors
entre la península i les illes, com vostè m’ha demanat. En
aquest cas la principal línia de treball ha estat vetllar perquè es
mantenguin i, si és possible, pugui augmentar el nombre
d’operadors i de vols entre les Illes i les destinacions
peninsulars, així com també vetllar, evidentment, perquè els
estàndards de qualitat que s’apliquin siguin respectats. En
aquest sentit s’han aconseguit unes millores considerables en
les connexions amb la península. Miri, en el cas de Menorca
per primera vegada s’ha permès l’oportunitat d’anar i tornar per
exemple a Madrid el mateix dia, una reivindicació que feia
estona que es feia des d’aquesta illa. Un avió d’Air Nostrum,
fins i tot basat a Menorca, ara surt a les 7 del matí i torna a les
8,20 del vespre. Aquesta línia permet connectar també amb
moltes altres destinacions, i també la companyia ha posat un
vol directe cada dia a València. En el cas d’Eivissa, en lloc de
tenir un vol diari, se’n tenen dos, i a més de tenir vols directes
també amb València, Alacant i Màlaga, i crec que molt
probablement d’aquí a poc es podran també anunciar millores
pel que fa als horaris. Entenem, per tant, que aquestes millores
representen un increment notable en la qualitat del servei pel
que fa a Menorca i a Eivissa. 

Per altra banda és cert que la materialització de la decisió
de la companyia Iberia de deixar d’operar els vols entre les
Illes Balears i la península, concretament Barcelona, i
normalment desviar cap a Madrid, que passin a ser coberts per
la companyia de baix cost Clickair també ens ha obligat a
tractar la qüestió, i hem fet bastant feina en aquest tipus de
problemàtica. De totes formes sempre, si Clickair funciona tan
malament com diuen vostès, no es preocupin que el buit que
deixa serà, evidentment, en un mercat lliure ocupat per altres
companyies, perquè així també de fet està passant. No obstant
això ens hem ocupat d’aquest tema. Ara bé, el primer que s’ha
de dir és que no es pot comparar, i vostès ho fan, el servei
d’Iberia amb un servei de companyia de baix cost perquè, com
ja he dit abans, són dues tipologies diferents. Això no és pot
fer, perquè és perfectament legal el que fan uns com el que fan
els altres.

En tot cas el que es pot criticar i s’ha de fer, s’ha de fer,
s’ha de criticar, és el fet que Iberia hagi abandonat les
connexions amb Barcelona. Ara bé, aquesta decisió la va
comunicar Iberia ja fa molt de temps, i va començar a dur-se a
terme fins i tot per octubre del 2006 i, per cert, no tenc cap
constància de cap passa feta que hagin fet vostès, ni gestions,
ni manifestacions públiques que el Govern del Partit Popular
s’oposàs a aquest fet. Per tant li torn repetir que l’abandó
d’Iberia d’aquests vols es va fer de fa molt enrere i el Govern
del Partit Popular se’n va desentendre perquè no va fer cap
tipus de previsió, com hem pogut veure ara.

Aquest govern ha fet feina de valent per minimitzar els
efectes negatius que pot tenir la substitució dels vols d’Iberia
amb Barcelona per la companyia Clickair. Altres companyies
intentaran cobrir aquest buit si realment aquesta companyia no
va bé. Ara bé, el nostre deure, la nostra obligació era intentar
negociar que les condicions fossin les millors possibles amb
aquesta companyia, i així ho hem fet des del mateix 3 de
setembre, per tant just arribats a la conselleria. Això ha permès
ja que algunes coses hagin donat fruit; per exemple, pel que fa
a Menorca s’ha aconseguit avançar l’horari del primer vol del
matí a Barcelona que Clickair havia posat a una hora molt tard,
i a partir del gener s’opera el darrer vol del vespre. Això ha
aconseguit, i és un tema molt important per als menorquins i les
menorquines, que es pugui anar i tornar el mateix dia sense
estar obligats a pernoctar a Barcelona. 

Un altre dels problemes que s’havien desencadenat és el
descompte de resident, que just tenia validesa fins a Barcelona
en cas de fer-se escala. Tot i que no és obligat per a aquest
tipus de companyies, les negociacions i les pressions que ha fet
la conselleria en aquest sentit han donat resultat, de tal manera
que les nostres gestions han permès solucionar el problema a
finals de gener, concretament. I així mateix hem aconseguit
també el dret a bonificar l’equipatge si una companyia -que
això és bastant freqüent en les de baix cost- el que fa és
segregar de la tarifa global el tema de l’equipatge. 

Pel que fa als vols entre illes, tampoc no estic gens d’acord
amb la valoració que fan vostès. Miri, el Govern ha treballat
intensament en aquest tema des del primer moment, i en el
temps de sis mesos que duim de govern hem aconseguit
modificar la declaració d’obligació de servei públic en un
temps breu: en un mes o un mes i mig probablement ja entrin
en funcionament. 

L’any 2003, com saben vostès millor que jo, el Partit
Popular va aprovar una declaració d’obligació de servei públic
amb unes tarifes molt elevades, molt altes, 72 euros, cosa que
tots els altres grups parlamentaris els varen advertir, i
clarament, en aquesta cambra. Els estudis previs els record, els
estudis previs que va fer poc després d’acabar la legislatura o
poc..., quan faltava molt poc per acabar la legislatura el pacte
de progrés, estimaven les tarifes en 62-65 euros. Per tant la
tarifa que es va aprovar era molt elevada. Les condicions que
vostès varen aprovar permetien apujar les tarifes cada any, cada
any, i des del 2004 una declaració que vostès trobaven
meravellosa en pocs mesos varen passar a criticar-la i fort. Les
condicions que vostès varen aprovar fa que ara mateix la tarifa
seria de 88 euros, si no fos perquè aquesta conselleria i aquest
govern varen impedir que es fes aquesta pujada. Per tant ara la
tarifa seria de 88 euros.
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Aquest govern ha millorat substancialment aquesta
declaració. I de quina manera?, doncs molt senzill: la tarifa s’ha
reduït de 88 euros a 82 euros, i s’ha fet això per a tothom, no
per a residents sinó per a tothom. Per tant per primera vegada,
cosa que vostès no varen aconseguir mai, s’ha baixat la tarifa,
i un 7% de reducció. A més a més s’han augmentat les tarifes
socials, la qual cosa és una gran notícia per als joves menors de
24 anys i per a les persones majors de 65 anys, perquè s’ha
doblat el descompte: d’un 10 a un 20%. I s’ha implantat,
efectivament, el sistema de tarifes flexibles; el que passa és que
vostè s’ha de documentar més amb això. El que fa aquest
sistema és que pot apujar el 25% del 50% de les places de cada
avió, però això també permet no solament baixar el 25%, sinó
molt més, les tarifes per baix, de tal manera que el preu màxim
per als no residents serà de 102,5 euros i per als residents de
51,25 euros. Ara bé, això permet tarifes promocionals, tarifes
mini, que afavoreixen molt i molt un sector econòmicament
sensible a la població que havia deixat de volar; per exemple,
hi haurà, probablement, 15.000 places al 30% de descompte i
20.000 places a 18 euros, a part de les baixades que pugui
haver-hi també de les tarifes.

Miri, aquest sistema s’ha implantat a Canàries el 2006 i ha
anat bé, dóna bon resultats, per tant no veim per què no n’ha de
donar aquí. I és un sistema que vostès el troben molt
incongruent, però que permet, senzillament el que fan moltes
companyies aèries i és tenir una dinàmica de preus que no és
tan rígida com allò que vostès...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Sí, vaig acabant. ... allò que vostès varen aprovar.

Per tant, a part d’aquesta modificació de servei públic,
també li he de recordar que amb els vols interilles també hem
estat capaços de mantenir les freqüències que hi havia a l’estiu,
passant-les als mesos d’hivern, que és quan hi havia més
problemes, de tal manera que hi ha 10 vols de Palma a Maó, 10
vols de Palma a Eivissa i 4 entre Maó i Eivissa, que són el
doble de les que vostès varen posar a la declaració de servei
públic, que just són 5.

Per tant, i vaig acabant, Sra. Diputada, li he demostrat que
les coses no són tan negatives com vostès volen fer veure, ans
el contrari, existeixen més vols i més freqüències ara mateix
que quan vostès governaven, i en molts d’aspectes han millorat
les condicions en què ara es fan els vols interilles.

A part d’això, treballam, com ha pogut veure, per
minimitzar, perquè sempre passarà, els possibles
desajustaments o les possibles pèrdues de qualitat que es
derivin de les operacions i canvis de companyies aèries que, en
tot cas, són perfectament legals i lliures en el mercat, però que
és cert que el Govern hi ha d’estar damunt i ha de vetllar
perquè aquests estàndards funcionin. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Per fixar posició i per un temps de
cinc minuts, intervé, en primer lloc, pel Grup Parlamentari
Mixt, el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sincerament, el tema del transport
aeri és un tema que afecta de manera vital qualsevol de les illes
pel fet de ser una comunitat plurinsular totalment, i aquest tema
representa el coll de botella pensant en qualsevol activitat, sigui
la que sigui, que representi un contacte o un viatge fora de l’illa
en qüestió. Sempre que es parla de transport interinsular o entre
illes i peninsular, sigui marítim o aeri, es parla de mantenir unes
freqüències adequades, de mantenir una qualitat de servei
idònia i, en definitiva, d’oferir als habitants de les Illes o als
que ens visiten un transport que crec sincerament que ens
mereixem tots.

Tots els canvis que es produeixen han de ser en teoria per
millorar, sobretot en un tema a les illes portam molts d’anys
d’experiència, que representa el fet clau per ser a l’avantguarda
de l’activitat que genera, sigui turística o sigui qualsevol altra.
Entenem tots que qualsevol responsable intenta sempre
aconseguir el millor en aquest sentit, s’intenta sempre
aconseguir més serveis, serveis de qualitat, ben gestionats, i que
l’administració pugui controlar i sobretot fiscalitzar.

També s’intenta que no siguin discriminatoris per a ningú
i que tractin tothom de la mateixa manera o, millor dit, que
tothom pugui accedir al mateix nivell de servei i qualitat. Això
que he explicat s’ha demostrat que no s’acompleix al cent per
cent, per molts motius, algun d’aquests fins i tot publicats en
premsa, el fet que suposa que va obligar a la companyia a
demanar disculpes, però ja era tard.

No s’està o no s’estava, com ha especificat el conseller ara,
acomplint els descomptes que tant ens costava o tant ens costa
aconseguir i que no es respectaven per la companyia que
substituïa IBERIA, és a dir, Clickair, quan es vols fora de les
escales intermèdies; és a dir, no hi havia, dic que no hi havia
perquè el conseller ha anunciat aquí que a partir de finals de
gener ja s’estava solucionant o solucionat, descomptes si
viatjaves més lluny, per exemple, de Barcelona. No
s’acompleix el fet que es pugui facturar una maleta fins a la
destinació final. Ara, si fas escales, a més de no tenir
descompte, que, repetesc, s’haurà solucionat, com he dit abans,
has de recollir la maleta a l’aeroport intermedi i tornar-la a
facturar fins al final. Hi ha una millora, entre cometes,
important, saps, almenys saps, si perden la maleta, a quin
trajecte te l’han perduda.

El que sí fa o feia aquesta companyia era respectar
escrupolosament l’horari per treure la targeta d’embarcament,
ho fa o ho feia d’una manera molt eficaç i senzilla, una hora
abans del vol retira de tots els mostradors tot el personal, i així
s’assegura que tothom ha facturat una hora abans, curiosa
manera de millorar el servei i de donar facilitats als viatgers.
Qui els parla ha patit aquest petit inconvenient.
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Per no parlar de si vols treure targeta d’embarcament per
Internet, que donaria per a una altra interpelAlació, però en
aquest cas a la companyia.

Sobre que es cobri la maleta, vostè ha dit que ja s’havia
intentat o s’havia aconseguit posar-ho ja de franc dins el preu
del bitllet.

I sobre el tema dels horaris també s’ha de dir qualque
coseta, l’ocupació depèn molt de quin horari es faci o estigui
ben plantejada a unes hores raonables, no pot sortir un avió
només el migdia, d’Eivissa cap a Madrid, i un altre l’endemà,
no dóna temps a fer absolutament res.

Del tema dels discapacitats, també n’ha parlat la portaveu
del Partit Popular, crec que no fa falta parlar-ne més,
simplement és de jutjat de guàrdia.

I a tot això s’hi suma la declaració de servei públic entre
illes, renovada o renegociada. A primera vista pareix un poc
complicada de controlar. En segon lloc, s’hauria d’explicar a
dia d’avui que els viatges s’acostumen sempre a viatjar a
darrera hora i solen ser viatges de cap de setmana molts
d’aquests, a llocs triats els darrers dies, si són turístics, o si són
de negocis sempre hi ha mil imprevists que fan que hagis de fer
canvis a darrera hora. Què vull dir amb això? Simplement que
suposa que el descompte de 3 euros no és molt però és qualque
cosa, serà per als pocs afortunats que planegin les coses a llarg
termini, la resta hauran de pagar un 25% més. Perquè entenc jo,
per lògica, que el criteri serà que qui reserva o compra el
trajecte per endavant serà qui es beneficiï d’aquest descompte.

En fi, crec sincerament que no estaria gens malament que
els responsables escoltassin tothom, venguin d’on venguin les
opinions, perquè al cap i a la fi està en joc la comunicació a
l’exterior i entre illes i la possibilitat d’oferir a la gent que ens
visiten i als habitants que habiten aquí un servei òptim.

Tants problemes hi ha ara, com ja ha expressat la portaveu
del Partit Popular, per engegar una proposta de vols a 27,5
euros, quan el 2006 la majoria hi estava més o menys d’acord?
Hi ha hagut moltes declaracions, moltes vegades
contradictòries en aquest sentit, unes vegades defensant-ho i les
altres intentant no criticar-ho. O tan bona ara és una declaració
de servei públic quan es va rebutjar pels dos consells, tant el
d’Eivissa com el de Menorca? Per tant, jo crec que la gent ens
demana un poc de congruència, un poc de feina per aconseguir
que es pugui viatjar a bon preu i amb unes freqüències
adequades, simplement això.

I si les companyies, siguin de baix cost o siguin quines
siguin, vora una administració sòlida, amb una unitat de criteri
i amb una independència del color polític, sigui quin sigui, crec
que les que vulguin operar amb Balears o fora de Balears
hauran d’adaptar-se al que aquí els imposem. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Vicens, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
sistema dels vols aeris, el de la mobilitat a unes illes és un dels
temes més debatuts a la nostra societat i no només per raons de
conjuntura, sinó que crec que per raons de tot tipus,
econòmiques, empresarials, de cohesió de país, etcètera, per
tant, afecta directament l’economia, els serveis essencials per
a la comunitat, etcètera. Tant és així que la Constitució
espanyola és bo recordar que preveu la insularitat, preveu la
realitat insular, i això creim, des del Grup d’Unió Mallorquina,
que no es va fer només d’una manera formal, sinó pensant que
s’havia de compensar de qualque manera aquesta insularitat.
Per tant, la problemàtica dels vols tant entre illes com a la
península és una conseqüència també d’aquesta compensació
de la insularitat.

I s’ha de reconèixer que els diferents governs han fet feina
de manera seriosa damunt aquests temes i, com molt bé diu el
conseller, també s’ha de reconèixer que la realitat del dia a dia
és molt dinàmica i que dificulta que una solució que es doni
sigui mantenguda durant molt de temps, perquè el dinamisme
del mercat de les mateixes empreses fa que s’hagi d’estar molt
damunt tots aquests temes.

Per part del Partit Popular en el seu moment amb el Govern
central es va fer la declaració de servei públic, i això va ser un
pas endavant, però és cert que també, per aquest dinamisme
que hem dit i per les diferents problemàtiques i circumstàncies
que han sortit, han sortit problemes d’incompliment de
freqüències, de pujades automàtiques, de manca d’informació,
de serveis deficitaris; també, perquè no dir-ho, una manca
d’implicació directa per la Direcció General d’Aviació Civil,
i tota una sèrie de circumstàncies que van canviant.

Creim que també s’ha de dir que és una necessitat que tots
aquests temes es tenguin en compte respecte de la distribució
que es fa dels aeroports, i quan parlam d’aquest tema seria bo
també recordar la urgent necessitat de la cogestió aeroportuària,
de la qual després, precisament, crec que en parlam avui. El
que ens trobam, i en això crec que tots hi estarem d’acord, que
donat el dinamisme del mercat cada vegada que han pujat els
tants per cents i el descompte, la veritat és que amb el Govern
actual de Madrid han complert les promeses i pujat del 33 al
45, del 45 al 50, i que en això també s’ha evolucionat; però què
és el que troba el ciutadà? Que cada vegada que hi ha una puja
després, més prest o més tard, les tarifes de les companyies
pugen igualment. Això fa que de qualque manera els ciutadans
i ciutadanes tenguin una decepció quant a tota la normativa,
quant a tot l’esforç que ha fet l’administració respecte
d’aquesta matèria.

Per això, em permetran recordar que si aquest sistema
actual degenera, si va a pitjor, creim que és bo recordar que el
Grup Parlamentari Unió Mallorquina va fer una proposta a la
legislatura passada, que era de renegociar la declaració de
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servei públic, mantenint els percentatges, però modificant
l’aplicació de les ajudes; per tant que substituiríem el sistema
d’aplicació de percentatges sobre les tarifes i ho basaríem en
quantitats fixes. D’aquesta manera podrien entrar noves
companyies i podria jugar el mercat, podríem anar pujant però
el descompte sempre seria sobre uns preus oficials fixats. Això
és una cosa que convé tenir-la com a opció B, en cas que les
coses es vagin complicant.

Respecte de la interpelAlació, la proposta del Partit Popular,
jo li diria que això no, estaríem en un monopoli igual, és un
tema que no respecte la llibertat i l’economia de mercat; que
igualment tanca la porta a la competitivitat, i ens estranya que
això sigui així, perquè, com sabran, nosaltres som defensors de
l’economia i de la llibertat de mercat, i sobretot no deixa que
per exemple altres companyies, com puguin ser les de baix
cost, puguin entrar dins tot aquest mercat. Per tant, votarem en
contra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Alorda, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller. En primer lloc, saludam aquesta
interpelAlació, tot i que no fa gaire mesos en discutírem una
pràcticament idèntica, però és lògic que el Parlament tracti
assíduament aquestes matèries, el transport aeri, perquè no hi
ha dubte que és un tema cabdal per al país, i fins i tot em satisfà
veure l’autoconfiança que es té en aquesta cambra respecte de
les possibilitats del propi Govern, sense tenir competències,
perquè gairebé pareixia que ens adreçàvem o s’adreçaven a un
ministre de l’Estat; nosaltres sabem cert que si el conseller fos
ministre això estaria bastant més ben enfocat del que hi està.
Per bé i per mal el Sr. Vicens no és ministre del Sr. Zapatero i
per tant algunes de les consideracions són difícils que les
afronti, com a mínim amb tota la capacitat de decisió.

En tot cas, no serà des del nostre grup que expressem
cofoisme, som ben conscients de les mancances que hi ha i que
la situació s’ha de millorar, ara, d’aquí a pretendre que tot va
néixer el temps del Sr. Zapatero i que vivíem a una arcàdia de
transport aeri i idílAlic en els temps mítings del Sr. Aznar, em
pareix que és molt poc seriós, molt poc honest, de la situació
que ha viscut les Illes Balears durant tots aquests anys en
transport aeri. Nosaltres ja diguérem el 2003 que aquella
declaració oficial de servei públic no era cap panacea;
curiosament el parer del PP va canviar radicalment en un parell
de mesos quan va entrar el Sr. Zapatero, i seguim insistint, i
podem coincidir, que els quatre anys de govern del PSOE no
han suposat avanços suficients respecte dels efectes de la
insularitat en la crucial batalla de la cogestió aeroportuària, de
la qual se’n parlarà a un altre moment, tot i que sí que hem de
saludar gestos com el descompte de residents del 33 al 50%.
Ara, comparar amb aquell altre moment sí que ho podem fer,

per exemple en una de les qüestions que s’ha tractat més que ha
estat la tarifa interilles.

Jo no sé si escoltant el conseller, jo aquest debat no l’he
duit mai, però voldria no dir cap error, amb el sistema aprovat
el temps del Partit Popular eren en aquells moments 88 euros,
72, com que hi havia IPC, hi havia ampliació, arribava enguany
als 88 euros, sí senyor. Això vol dir que amb el descompte de
residents arribàvem als 60 euros, 58,7; per tant, els residents en
aquest moment cobraven 58,7 en el sistema del Partit Popular,
el sistema que ens va deixar a l’any 2004. Ara demana 27,5,
està bé, però a mi m’agrada més comparar amb el que feren
quan tenien Govern i tenien un ministre que va ser president del
Govern que no amb el que demanen, que és interessant sempre
valorar-ho, però eren 58,7, 60 euros. Ara es modifica la tarifa
i es qüestiona que s’abaixi per primera vegada aquesta tarifa de
88 a 82 i que, per tant, per a residents la tarifa referència seran
41, no 48, que era el 2004, no 48 actualitzat que són 60, sinó
41.

La veritat jo crec que és bo saber que estam comparant,
mentrestant el pollastre pujava molt, com diu la Sra. Estaràs i
denuncia en aquesta cambra. Això ens satisfà? No, no, no ens
satisfà, no ens satisfà; coincidim que preferiríem 27,5 euros,
preferiríem 25, però crec que també parlar d’una catàstrofe de
passar de 58,7 a 41 l’hauríem de matisar.

També s’augmenten les tarifes socials, com s’ha apuntat, als
menors de 24 anys i als majors de 65. I tot i amb això es fa la
incidència, és ver, en aquesta flexibilitat que pot permetre que
algunes tarifes el 25% damunt el 50% de places arribin als 100
euros, per tant 51 per als residents; 51, abans eren 48, se’n
recordin, el PP, amb el sistema del PP estàvem a 60, ara, en el
pitjor dels casos, estarem a 51; no és bo, però en el pitjor dels
casos estarem a 51.

I pareix que es dubta que aquest sistema de referència que
funciona a moltíssimes bandes, la flexibilitat no es podrà
controlar; nosaltres confiam que sí, que la podran controlar
perquè si no realment és un disbarat. Confiï que la flexibilitat
no es digui que hi hagi flexibilitat de preus va en contra de la
igualtat dels ciutadans, em pareix que és un míssil contra el
sistema de mercat, voldria com a mínim que es matisàs aquesta
apreciació perquè realment la flexibilitat de preus en el mercat
aeri l’hem viscuda tots amb molta tranquilAlitat, i crec que els
mínims els hem de garantir i hi podem estar d’acord, però
aquest atac que hi hagi possibilitat d’arribar a 18 euros, per
exemple, amb tarifa d’aquestes flexibles en alguns trams, no
ens pareix adequat.

També ha apuntat el Sr. Conseller d’altres temes, no hi
tendré molts de punts, l’augment de freqüències a l’hivern; el
Menorca-Madrid en un sol dia o el segon vol Eivissa-Madrid.
Els acords amb Clickair, que, per cert, m’ha donat la impressió
que, segons el Partit Popular, aquesta cambra pot decidir qui
pot volar i qui no pot volar i amb quines condicions; m’ha
paregut sorprenent, més m’ha sorprès des del moment que el
PP no havia fet absolutament res quan ja sabia perfectament
que Iberia abandonaria els trajectes i entraria Clickair. De totes
maneres s’hi ha de treballar, nosaltres celebram els èxits que
s’han pogut apuntar i som conscients que una companyia de
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baix cost no és una companyia de bandera o diguem-ne
ordinària.

De totes maneres el Govern actual sí que s’ha adreçat a
Madrid, no ha dit que no es podia fer, com feia el PP, les
declaracions oficials de servei públic amb la península, sinó
que ben al contrari li ha demanat que es pugui estudiar aquest
fet. Amb un element sui generi, que a nosaltres no ens interessa
una declaració oficial de tot l’any, és que no ens interessa, ens
interessa a l’hivern; i aquestes coses són delicades, són
importants perquè és una declaració sui generi que s’ha de
mirar quines possibilitats té i quins avantatges ens comporta.

De totes maneres, acab Sra. Presidenta, i el que voldria és
tornar insistir que tampoc no voldríem transmetre cap imatge
o cap missatge cofoïsta, hi ha molt de camí per córrer; s’han fet
algunes millores, però les connexions d’Eivissa i Menorca a
l’hivern han de millorar, no són suficients. Les tarifes interilles
han de millorar i si cal ha de ser amb doblers de l’Estat o ha de
ser amb el mecanisme que es trobi, però han de millorar. Com
s’ha d’ampliar el descompte de resident a tots els residents
reals de les nostres Illes en la línia que, segons s’ha apuntat, va
proposar el senador Sampol i que va ser aprovat en el Senat, o
s’ha d’avançar en la cogestió aeroportuària, i com que hi haurà
un debat específic en parlarem més endavant.

Per tant, hi ha moltes coses per millorar i nosaltres hi serem
i demanam, Sr. Conseller, que les treballi. Ara, d’aquí a un
nostàlgic amb Aznar se vivía mejor, la veritat, nosaltres no hi
caurem.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Ribalaiga.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Portaveu del Partit Popular, estam d’acord que les coses estan
malament, estam d’acord que el preu no és el que toca, estam
d’acord que les freqüències no són suficients i estam d’acord
que no abasta suficient la declaració de servei públic, però fins
aquí arriba l’acord, no s’animi perquè no arriba més enfora. En
canvi, no estam d’acord amb l’anàlisi de per què les coses són
així; i jo li diré que les coses són així perquè el 2003 es va fer
una declaració d’obligació de servei públic que no era bona,
una declaració que segurament recordarem durant els anys
venidors, per la declaració Cabrer, que serà una declaració que
recordarem molt malament. Perquè aquella declaració tenia
l’oportunitat d’atacar aquests temes que vostès ara posen
damunt la taula, de per què no està el preu més avall, vostès
rallen de 27,5 euros, però podríem rallar, com ha dit el Sr.
Alorda, de 25 i per què no de 20, i per què no de 19, vull dir
que els doblers aquests, el preu aquest està posat d’una manera
un poc aleatòria, un poc així per casualitat, no? Van tenir
aquesta oportunitat el 2003, de posar un preu més baix; també
van tenir oportunitat que la declaració arribés als vols a la
península i també van tenir l’oportunitat que el descompte
arribés als no residents, i cap d’aquestes oportunitats es va

aprofitar. I nosaltres ho vam dir en aquell moment, que no era
una bona declaració; vostès no ho van escoltar i van tirar
endavant i açò és el que tenim ara.

I vostès s’esquincen les vestidures dient que les coses estan
molt malament i ens venen amb propostes que són més
pròximes als economistes soviètics que als lliberals, que
haurien de ser més els seus, amb propostes d’intervenció ferma,
que intervengui l’Estat i posi un preu de 27,5 euros. Per si no
ho saben, a una economia de lliure mercat la intervenció de
l’Estat o dels poders públics es fa amb unes condicions
d’extrema necessitat i les nostres ho són. Però la intervenció ha
de ser ferma i decidida, que és el que vostès demanen: l’Estat
ha de dir o els poders públics pertinents han de dir que els
preus han de ser aquests, amb unes condicions determinades i
efectivament, si la companyia que ho practica en règim de lliure
mercat no en té suficient, s’ha d’anar a un concurs, s’ha de
posar una companyia per concurs que ha d’acomplir i si no li
cobreixen els costs, cobrir-ho per part de les subvencions que
li pugui donar aquest poder públic, així és com funciona, la
cosa funciona així.

I jo vull recordar que en el debat de l’anterior declaració de
servei públic vostès tot això ho negaven. I clar, van fer una
declaració que no responia a la intervenció de l’Estat en un
règim de lliure mercat, van fer una intervenció sí però no, per
entendre-nos. Clar, és molt fàcil venir aquí i dir que açò ha de
costar 27,5 euros i no dir com, no explicar com, així tothom
s’hi apunta, nosaltres també ens hi vam apuntar ...

(Remor de veus)

(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

... ens sembla molt bé, però comencem a parlar de com es
fa açò. Jo crec que el conseller ho ha marcat molt bé en el seu
camí, de dir, bé, primer es fa negociant i després estudiant com
hem de canviar la declaració d’obligació de servei públic
perquè açò sigui possible. No basta donar una xifra aquí i no
dir com ho farem, sinó que s’ha de dir com s’ha de fer, i s’ha de
fer millorant, canviant, modificant l'obligació de servei públic.

No com la declaració de servei públic que tenim en aquests
moments. Ens consta que el Govern fa feina en un camí positiu,
amb uns resultats positius i ens consta que és ambiciós amb els
seus objectius: abaratir costs, augmentar freqüències i ampliar
la base de la declaració. Açò és el que s’ha de fer i que vostès
van tenir l’oportunitat de fer i no ho van fer. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de rèplica, la Sra. Antònia
Gener té la paraula.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, no volem master class, perquè sembla que vostè ens
ha fet aquí un màster de com funciona el mercat, de com
funcionen les companyies aèries, però és que el que volem són
solucions. Hi ha hagut un moment que no he sabut si estava de
part de les companyies o de part dels ciutadans de les Illes
Balears. De totes formes li he de dir que nosaltres som els
primers que creim en la liberalització de l’economia, en un
mercat lliberal, però està molt clar que amb un servei públic,
com és un transport entre illes, aquest mercat lliberal s’ha de
controlar, i per açò es va declarar servei públic, perquè s’hi
pugui intervenir i s’hi pugui posar un preu màxim. I del que
estic espantada és que tots vostès açò no ho vegin i no ho
defensin.

Però, Sr. Conseller, és que no m’ha contestat res del que li
he demanat, està en la tònica d’aquest govern que vivim en un
món feliç, un món on no hi ha crisi econòmica, no hi ha atur i
ara doncs resulta que no hi ha problemes amb el transport aeri.
Doncs, despertin, despertin ja, perquè no és així. Han tingut
vuit mesos de govern per parlar amb el Sr. Zapatero, per
intentar declarar i canviar el servei públic; a més, han tingut
vuit mesos per poder implantar la tarifa de 27,5 euros. Què han
fet? No han fet res.

Ja sabem que la declaració de servei públic no és perfecte,
ho sabem, però és que han tingut quatre anys amb el Sr.
Zapatero, governant en el Govern central, que haguera pogut
canviar-la i no l’ha canviada perquè no ha volgut. I peticions
del Govern balear anterior i suposadament d’aquest durant
aquests vuit mesos n’hi ha hagut i no s’ha fet res, només s’han
vist incompliments, incompliments d’aquesta declaració que
han estat els que ens han duit a constants increments de preus,
els que ens han duit a empitjorar el servei i les freqüències.

Però el més greu, Sr. Conseller, és que segueix enganyant
els ciutadans amb la tarifa flexible. Aquesta tarifa flexible, el
que suposa efectivament és davallar dels 88 euros als 82 euros,
però és que el pitjor de tot és que ens incrementa la tarifa
màxima, cosa que no havia passat mai i cosa que no beneficia
els ciutadans, sinó només la companyia. Imagini que un bus o
un autobús, que és un servei públic, hi haurà ciutadans que
pagaran 1 euro per trajecte i n’hi haurà uns altres que passaran
un poquet més tard i els costarà 1,25 euros, vostè creu que açò
és just amb un servei públic? Jo crec que açò no és just i açò no
es pot explicar perquè és que no té cap sentit amb un servei
públic, com és el transport entre illes.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, li hem de dir que aquesta negociació és patètica,
aquesta negociació és molt poc justa, només beneficia la
companyia i amb el consentiment del ministeri de la Sra.
Magdalena Álvarez, a la que no li importa gens ni mica el
transport aeri, el problema que tenim de transport aeri a les Illes
Balears.

La tarifa flexible és una barbaritat, ho deim amb veu alta, i
suposa obrir un meló, incrementar la tarifa màxima, que serà
una aberració per a les Illes i si no al tiempo. La Mesa de
transport aeri ja s’ha manifestat en contra, també ho ha fet
PIME, també ho ha fet CAEB, també ho ha fet el sector de les
agències de viatges. El que no ens explicam i no ens explica
vostè és per què el Govern no ha mostrat aquest text de
modificació d’aquesta tarifa flexible i per què deixa la seva
aprovació per després de les eleccions generals. Deu ser que
encara deu tenir alguna cosa més dolenta per amagar, no ho
entenem, sincerament. Com tampoc entenem aquesta
incoherència, incoherència que vostès ni cap dels partits que
donen suport al Govern ens han explicat per què en el 2003 hi
estaven en contra i ara hi estan a favor.

Per tant, Sr. Conseller ens demanam per què té una Direcció
General de Transport Aeri i Marítim, si des que el tenim, amb
tot el que ens consta, hem anat a pitjor. I sincerament, l’únic
que podem concloure és que des que hi ha aquest Govern de
partits progressistes a les institucions de les Illes Balears, la
situació del transport aeri, vulgui o no vulgui, ha empitjorat. I
què han fet vostès? De moment no han fet res efectiu més que
empitjorar en drets i condicions econòmiques aquesta tarifa
flexible. Almenys quan va governar el Partit Popular en el
Govern balear va proposar solucions concretes, com aquesta
tarifa de 27,5 euros. El Sr. Ribalaiga no sabia molt bé com
s’aplicava, però que s’ha explicat moltes vegades, té solució i
amb els mateixos doblers que li costa al Govern central podem
tenir aquesta tarifa màxima de 27,5 euros.

Jo crec que no hi ha voluntat ni ganes de treballar perquè
les Illes Balears puguin tenir aquesta tarifa de 27,5 euros. I la
prova més evident és que l’únic partit que du una proposta
concreta en matèria de transport aeri, amb una solució concreta
com aquesta dels 27,5 euros en el pròxim programa electoral
per a les pròximes eleccions generals, l’únic que ho du és el
Partit Popular. Per tant, li hem de dir que l’únic partit que
realment ha fet feina per millorar el transport aeri a les Illes
Balears és el Partit Popular perquè ha plantejat solucions
concretes. El que no podem fer és sempre mirar el passat i
lamentar-nos de qui són les culpes.

Finalment Sr. Conseller, jo li demanaria que es posi les
piles, que deixi de mirar el passat, és vostè qui té l’obligació de
passar a l’acció. Per tant, des del meu grup, des del Grup
Popular li demanam que retiri la tarifa flexible, que no l’aprovi,
que no condemni les Illes a un mal major. I per favor, faci feina
de veritat per solucionar el problema del transport aeri a les
Illes Balears. I té la solució, té la solució dels 27,5 euros.
Moltes gràcies.

(Aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica i per un
temps de cinc minuts té la paraula el Sr. Conseller de Mobilitat.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc agrair el suport
als grups que m’han precedit i compartir la seva preocupació en
un seguit de qüestions, que evidentment s’han de millorar. No
puc estar d’acord Sra. Diputada, Sra. Gener amb l’escenari
alarmista i permeti’m dir la demagògia que està fent el seu grup
en el tema del transport aeri. Jo li acceptaré que, com no pot ser
d’altra manera, que el transport aeri s’ha de millorar i mai he
dit que cap de les mesures que prenguem siguin totalment
definitives, en el sentit que s’està fent feina en moltes altres
coses. 

Li ho concretaré de manera molt més detallada. Per
exemple, les connexions d’Eivissa i Menorca a l’hivern s’han
de millorar i instant el Govern estatal per estudiar el servei
públic, almanco durant l’hivern perquè durant l’estiu el que
faria seria dur a un monopoli massa exagerat i creim que no
seria bo. S’està instant el Govern estatal que això es faci. Però
jo li record Sra. Gener, ja li hem dit, jo no som cap conseller
del Sr. Zapatero, no sé si vostè ho ha confós. Jo som un
conseller del Govern d’aquí, que du unes reivindicacions al
Govern estatal i que aquestes reivindicacions, estic segur, que
tenen el suport de tot el Govern d’aquí.

Després, ampliarem el descompte de resident a tots els
residents reals de les nostres Illes. Això és una cosa que també
s’està demanant, és una reivindicació que feim i que seguirem
fent a Madrid. També volem fer una reivindicació d’abaratir
més les tarifes. El que passa és que jo no li admet a vostès que
parlin d’això perquè vostès no els han abaratides mai. Nosaltres
almanco sí, amb el nostre Govern s’han abaratit les tarifes.
També s’ha de reconèixer que el descompte del 50% és una
qüestió que va ser molt important també per abaratir-les. Molt
bé, estam plantejant una modificació de declaració de servei
públic, que ara en parlarem, però en cap moment estam
renunciant a fer un estudi, via concurs, per millorar aquesta
qüestió. Ara bé, estudis reals i no estudis demagògics. Vostès
s’obliden sempre que parlen dels 27,5 euros de dir qui havia de
pagar el dèficit, perquè segons vostès aquest dèficit l’hauria
acabat pagant la comunitat autònoma. I això sí que no seria de
rebut Sra. Diputat, en absolut.

Vostès estan entestats en crear un clima de negativitat pel
que fa al transport aeri i donar la sensació que el Govern no fa
res per adornar-ho. Molt bé. Però com he dit abans, a diferència
del Govern anterior, vostè diu que deixem de mirar l’anterior
Govern, però això no val. El Govern anterior no va fer
absolutament res, estava de mans plegades. I nosaltres, ja li ho
he dit a la meva intervenció d’abans, les coses que s’han
millorat, freqüències, durant l’hivern les freqüències amb
Eivissa i Maó. També les freqüències entre Palma-Eivissa i
Palma-Maó. Hem aconseguit millors horaris en les connexions.
Vostès diran que no, diguin el que vulguin, però això és així. I
hem ajudat a les agències de viatges fins i tot a solucionar el
conflicte que es va produir per l’emissió de bitllets. També

aquest Govern està fent feina en el tema de Clickair, tot i que
li he de dir que, per molt que vulguin vostès, Clickair és una
companyia de baix cost que té un mercat determinat. No
vulguin passar a Clickair temes que són de companyies de
xarxa. Ara bé, això no vol dir que aquest Govern no estigui
damunt perquè la seva qualitat millori i en absolut és fora de
normativa. Hem aconseguit fins i tot de Clickair algunes
actuacions, com la bonificació de l’equipatge i el segon tram,
que en absolut és una cosa que hi estaven obligats. Però ho hem
aconseguit.

Però bé, passem a la declaració de servei públic. Aquest
Govern l’ha modificada, efectivament. El que passa és que
vostès diuen que jo no els he de donar un màster. Jo no pretenc
donar-los un màster, però el que han de fer és estudiar bé la
situació. Miri, vostè acaba de fer aquí una crítica a la declaració
de servei públic, que vostès varen crear, com mai s’havia fet i
vostès s’han d’aclarir, és la seva declaració. I vostè la critica,
clar que la critica... Sra. Diputada per favor! Estic intervenint.

Resulta que vostès estan fent una crítica a la seva
declaració. Comparem realment les xifres, perquè vostè aquí les
du molt embullades, s’ha de documentar millor. Comparem les
xifres, el 2004 vostès feien pagar als residents 49,5 euros i per
què era això? Perquè aplicaven un 33% de la tarifa de
referència. Per tant, fa 4 anys els residents pagaven 49,5 euros,
diguin el que diguin, era així. I ara els residents paguen 41
euros. Per tant, no ha pujat, ha baixat i ha baixat un 17%.
Resulta que a la seva declaració això hagués pujat i que dues
mesures molt importants, el 50% i la reducció d’ara fan que
passats 4 anys, una persona havia de pagar 49,5 euros i ara
mateix en paga 41, diguin el que diguin, això és la realitat. S’ha
baixat un 17%. El que passa és que vostès estan parlant de
persones que no són residents. Però les persones que són
residents s’ha baixat un 17% Sra. Diputada, per molt que digui
vostè que no. Faci números, o serà veritat que vostè necessita
un màster.

No només això, vostès el que fan és intentar fer veure que
s’ha degradat progressivament el nombre de vols. Miri, les
connexions són gairebé iguals, o fins i tot han millorat. Entre
Eivissa i Barcelona hi ha 8 freqüències diàries, amb una
ocupació del 58%, no una ocupació del 80 o 90%, del 58%.
Entre Menorca i Barcelona hi ha 6 freqüències diàries, amb un
factor d’ocupació d’un 60%. I entre Palma i Barcelona hi ha 19
vols diaris amb una ocupació del 53%. Però com li han dit ja,
crec recordar, algun dels diputats, vostès volen fer veure a les
persones, als ciutadans, que nosaltres, o l’administració, pot
llevar i posar vols com vulgui i pot llevar i posar companyies
com vulgui. Això és un mercat lliure, ho saben vostès i ho
prediquen. I per tant, l’administració l’únic que pot fer és si una
companyia se’n va i en ve una altra, almanco exigir-li els
estàndards...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat) 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vicens, vagi acabant la intervenció.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Acab Sra. Presidenta. La qüestió és criticar i fer renou, ara
vénen unes eleccions, ja ens han presentat set preguntes
parlamentàries en referència a aquest tema, dues
interpelAlacions, una moció i no sé quantes proposicions no de
llei. Si tenien tant d’interès en aquest tema, jo em deman per
què durant quatre anys vostès no tenien la més mínima
estructura administrativa per contemplar aquest tema. Renou en
feien molt, però ja els vaig dir a la primera interpelAlació que no
tenien ni tan sols un sol funcionari, ni un, fent feina en aquest
tema. 

A més a més, han criticat la creació de la nova direcció
general. Miri, li ho dic sincerament, aquesta direcció general en
6 mesos ha fet el que vostès en 4 anys no varen saber fer, en 6
mesos. Per tant, aquesta és la realitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. 

III. Moció RGE núm. 1001/08, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a polítiques d'igualtat
d'oportunitats entre dones i homes, derivada del debat de
la interpelAlació RGE núm. 2611/07.

Acabat el debat del punt número 2 de l’ordre del dia,
passarem al següent que és el número 3 i és la moció
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques
d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Té la paraula la
Sra. Llinàs per un temps de deu minuts.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
Grup Parlamentari Popular presenta la següent moció, relativa
a les polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
El Parlament, si així rep el suport d’aquesta cambra, insta el
Govern de les Illes Balears, dins un termini de 6 mesos, a
aprovar un pla d’actuacions d’igualtat d’oportunitats entre
dones i homes per al període 2008-2011. 

Un pla que l’entenem com un principi bàsic en la
planificació, com un marc d’ordenació estable en matèria
d’igualtat d’oportunitats, que garanteixi la coherència, la
continuïtat i l’optimització dels recursos en totes les actuacions.
Però també i no menys important, el de la coordinació, entesa
com la gestió ordenada de competències en matèria d’igualtat,
per augmentar l’eficàcia, així com la promoció de la
colAlaboració interinstitucional, tan a institucions públiques i
privades, tan siguin locals, insulars, regionals, nacionals, o
internacionals.

Ara sabem en quina situació ens trobam, però hem de seguir
planificant ordenadament. Quan acabi el termini d’execució,
mesuram les actuacions i així obtenim la seva efectivitat.
Sabem els progressos realitzats en la promoció de la igualtat
entre dones i homes. Així sabem les orientacions destinades a
incloure la perspectiva de gènere dins les polítiques properes a
engegar. És un pla de feina i com a tal s’han d’establir
mecanismes que afavoreixin la planificació, l’execució i
l’avaluació de les polítiques d’igualtat. 

En relació al segon punt de la moció. D’avui a 10 dies es
complirà un any del nou Estatut de la nostra comunitat
autònoma. Un Estatut que reconeix més competències per als
consells insulars i a més, seguint el plantejament que va fer la
Consellera d’Afers Socials a la seva intervenció en relació a la
interpelAlació de fa dues setmanes, va dir que ella veia el futur
de l’Institut Balear de la Dona, que no havia de gestionar
serveis, sinó que això competia als consells insulars. Idò bé,
aquest grup parlamentari demana com a conseqüència que es
traspassin aquests serveis als respectius consells insulars en
data d’1 de gener de l’any 2009.

Fins ara, l’Institut Balear de la Dona quan rebia alguna
denúncia en relació a un anunci de caire sexista, el que feia
l’Institut Balear de la Dona és remetre aquesta denúncia al
Instituto de la Mujer, que depèn del Govern central de Madrid.
A la nostra comunitat autònoma no hi ha cap observatori de
publicitat no sexista. Sí, ara ja parlam del punt tres de la moció.
Per això proposam la creació d’un observatori de publicitat no
sexista a les nostres Illes i que estaria adscrit a l’Institut Balear
de la Dona, que és l’organisme que aquesta comunitat
autònoma té per dur a terme les polítiques d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes. I l’objectiu seria vetllar
perquè la publicitat que es difongués a les nostres Illes tengués
un tractament respectuós amb la imatge de les dones, sense
estereotips ni discriminacions. Les funcions serien de
seguiment i control dels missatges i continguts de la publicitat
a la nostra comunitat autònoma. A més, de funcions de consulta
i assessorament. Persones particulars i colAlectius podrien
canalitzar les seves queixes en relació a l’abús que hagin pogut
detectar de la imatge de les dones en determinats texts o
imatges.

El punt 4 de la present moció fa referència a l’aplicació de
la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona. Una llei que
segons la disposició final segona, els òrgans competents de
l’administració haguessin hagut de promoure les modificacions
necessàries per al seu compliment. Entenem que les eleccions
a la nostra comunitat autònoma han pogut produir algunes
distorsions a les àrees jurídiques de les diferents conselleries,
com poden ser Educació, Funció Pública, Treball i Formació,
etcètera. Però per altra banda, la llei vigent està per ser
complida i sobretot, l’administració és la que ha de donar
exemple.

Una vella reivindicació de les associacions de dones són els
informes d’impacte de gènere. En els projectes de llei
presentats al Parlament i a totes les normatives dictades per les
distintes administracions, hi ha d’haver un informe d’impacte
de gènere. Això ho diu l’article 7.g) d’aquesta esmentada llei.
De moment no s’ha fet res. Es pensa fer? Hi ha altres articles
d’aquesta llei, plans d’igualtat a les empreses, o organitzacions
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participades majoritàriament amb capital públic, és d’obligat
compliment que elabori un Pla d’igualtat. Un exemple seria
l’ens públic de Radiotelevisió IB3. Tampoc no s’ha fet. Per
cert, han d’estar visats per l’Institut Balear de la Dona. Però bé,
aquí podríem continuar.

És just reconèixer que s’ha evolucionat en el camí cap a la
igualtat efectiva entre dones i homes, però encara queda un bon
tros. Així que cal fer-ho de manera planificada, ordenada,
coordinada i responsable. Però esperem que ho facin.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, del debat d’interpelAlació de fa dues setmanes, el
nostre grup va concloure que el Govern té unes clares línies
d’actuació en matèries de política d’igualtat d’oportunitats
entre homes i dones. Aquestes línies d’actuació ho són per a tot
el període legislatiu. I també vàrem percebre que hi ha un alt
grau de coincidència entre aquestes línies i els nostres
plantejaments, els plantejaments del nostre grup. 

Aquestes línies que nosaltres vàrem resumir al final de la
intervenció de l’altre dia eren polítiques de prevenció de la
desigualtat, allà on la tasca de conscienciació de la societat és
central. Polítiques de correcció de la desigualtat amb què les
actuacions de suport a les dones maltractades és bàsica, així
com el desenvolupament d’accions de discriminació positiva i
polítiques de compromís per a la igualtat en la potenciació
d’associacions i organitzacions que treballin i se n’ocupin de la
lluita contra la desigualtat.

Fet aquest plantejament previ, passam a fixar la posició
respecte la moció del grup proposant. Pel que fa al primer punt
hi ha dues raons per les quals no li podem donar suport. D’una
banda el Govern té previst l’elaboració de la Llei de la igualtat
i pensam que és d’aquesta llei d’allà on ha de penjar aquest pla.
Així mateix i com va expressar l’altre dia la Sra. Consellera,
s’està pendent del procés de transferències del Govern als
consells i sembla raonable que aquest pla contempli el resultat
d’aquest procés de transferències.

D’altra banda i davant el possible argument que podria fer
servir el grup proposant, en relació que la inexistència del pla
impossibiliti actuacions, nosaltres pensam que l’acció
governamental des de principi de legislatura és clara i no està
en absolut en perill. Des del nostre grup consideram per tant,
que ha de ser el Govern qui vagi marcant el seu ritme.

En relació al segon punt, hi estam bàsicament d’acord. El
problema està que el procés de negociació de transferències és
una negociació global, és una negociació política complexa que
afecta tot el Govern i a diverses transferències. Per tant, posar
un termini concret a aquest procés de transferència em sembla
perillós, simplement per la possibilitat del seu incompliment.
Crec que després un altre grup farà una esmena en aquest sentit
i sí acceptaríem la possibilitat que en comptes de parlar de
transferències, ja ens agradaria que fos així, és a dir, estam
d’acord en aquest sentit. Preferiríem parlar de serveis.
Possiblement és més fàcil transferir serveis que no parlar en el
conjunt de transferències. Si aquesta esmena es concreta,
nosaltres li donaríem suport.

En relació al tercer punt. Coincidim en la conveniència de
crear l’observatori de la publicitat no sexista. Però pensam
també que la seva creació ha d’anar lligada a l’aprovació de la
Llei d’igualtat. Per tant, tot i que sembli..., jo crec que hauríem
d’esperar aquesta aprovació.

I finalment, pel que fa a la darrera proposta. Pensam que
d’alguna manera el Govern està començant a desenvolupar, ha
desenvolupat aspectes concrets d’aquesta llei. I aquest és el
plantejament de l’Executiu. Però jo crec que s’ha de tenir
present també que l’Executiu s’ha compromès en elaborar una
nova Llei d’igualtat entre homes i dones. Per tant, sí que se li
pot exigir un compliment racional del que ja està aprovat, però
l’horitzó és l’aprovació d’aquesta nova Llei de la igualtat.

En conclusió, no podem votar a favor de la seva moció i
nosaltres voldríem tornar donar el nostre suport a la línia
d’actuació de la conselleria en particular i del Govern en el seu
conjunt i que consideram que és apropiada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari
d’Unió Mallorquina té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Molt
ràpidament, el nostre grup coincideix bàsicament en el
plantejament de la portaveu que m’ha precedit en l’ús de la
paraula. Consideram que aquesta moció no la podem votar a
favor per dues raons bàsiques. La primera és que moltes de les
propostes concretes que fa la moció han d’esperar i estan
vinculades, relacionades amb aquesta proposta del Govern de
la futura Llei d’igualtat que realment és el bessó de la qüestió
i després s’han de desenvolupar aquestes accions concretes que
se’ns plantegen. Per tant, primer analitzem, debatem aquest
projecte de llei d’igualtat i després ja veurem quin pla hem de
fer i quins observatoris s’han de crear.
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I després en el tema competencial, també consideram
evidentment que no és el Parlament qui ha de marcar el ritme
d’una negociació que s’ha de produir. Evidentment si hi ha
possibilitat de traspassar qualque servei i aquesta transacció
d’una esmena en aquest punt és possible. El nostre grup votarà
favorablement, però en principi no som partidaris de fixar un
calendari tancat a la negociació de transferències. 

Per tant, per aquests dos motius consideram que no podem
votar favorablement la moció. D’altra banda hem de dir que no
respon, en el nostre entendre, al debat de la interpelAlació que
es va produir en aquest plenari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Llinàs, jo conserv el final. La moció que vostès presenten té 4
punts i el quart, el darrer de tots diu: “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a dur endavant el desenvolupament de
la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona”. El problema
i ja li ho han dit els portaveus anteriors, nosaltres, nosaltres vol
dir el Govern i els grups que li donam suport, és que la volem
canviar. Volem fer una llei per la igualtat, no una llei per la
dona. I això ja ho vàrem manifestar en el moment en què es
debatia en aquest Parlament la Llei per la dona. Ho vàrem dur
en els nostres programes electorals. Ho va dir la consellera a la
seva compareixença al principi de la legislatura en comissió. I
ho vàrem dir fa 15 dies en el debat d’aquesta interpelAlació.

Per tant, jo crec que el Partit Popular és perfectament
conscient que nosaltres volem canviar aquesta llei. Per tant, una
proposta que se’ns demana, que desenvolupem aquella llei que
nosaltres volem canviar, no sembla feta amb l’esperit que la
puguem aprovar i acordar entre tots. Jo crec que ara no fa falta
reproduir els termes d’un debat que és de la legislatura anterior,
de per què no vàrem aprovar aquella llei, o per què no vàrem
donar suport a aquella llei, o per què ara la volem modificar.

En qualsevol cas i per refrescar el debat i perquè tengui clar
que nosaltres en volem una de diferent. Aquesta és una llei,
llegesc ràpidament, algunes coses que diu: “les administracions
han de garantir les mesures de foment, han de facilitar
informació, han de poder promoure, s’han d’establir serveis,
han de promoure instruments...”. És una declaració de bones
intencions, una declaració de voluntats, que no va
acompanyada de calendari, ni termini d’execució, ni calendari
de realitzacions i que no crea en aquest sentit drets.

D’altra banda és una llei que té un capítol de família,
igualtat i que nosaltres pensam que el seu lloc no és una Llei
per la dona, per exemple, per fer referència a una disposició
concreta aquesta llei diu que “s’han d’establir mesures de
suport a les famílies amb persones dependents”. Aquesta no és
una matèria d’una llei de dona. Això és una responsabilitat
d’homes i de dones, en qualsevol cas hauria d’anar a una llei de

família, una llei d’igualtat en qualsevol cas. Però posar-ho a
una llei de la dona és donar per suposat que aquesta és una
responsabilitat de les dones més que dels homes i és una
filosofia que nosaltres no compartim. Lògicament aquesta llei
també té coses bones. I en aquest sentit s’incorporaran a la Llei
d’igualtat que nosaltres esperam que s’aprovi en un termini
raonable aquest Parlament.

Per tant, no donam suport al punt 4, he començat pel final,
perquè una mica aquest no donar suport al punt 4 se’n deriva
una mica la resta. Un altre punt diu que s’ha d’instar el Govern
a traspassar als consells les competències en matèria de
polítiques de gènere, conciliació de la vida familiar, laboral i
dona. Nosaltres hi estam d’acord, estam d’acord que això s’ha
de traspassar als consells, primer perquè nosaltres som
insularistes i segon perquè nosaltres som partidaris, com no pot
ser d’altra manera, de complir tot allò que diu l’Estatut i molt
especialment en matèria de transferències de competències als
consells. Cregui’m Sra. Llinàs que la nostra voluntat és que
aquestes competències estiguin transferides per la data que diu
la seva moció, dia 1 de gener de 2009. La veritat és que no
podem garantir que això sigui possible, vostès saben que això
és un procés complicat, que hi ha moltes competències que
s’han de transferir, que hi ha distintes institucions que han de
negociar i que han de fixar bé els termes de la transferència, i
per tant, nosaltres, el que podem declarar des d’aquesta tribuna,
com a grup parlamentari que dóna suport al Govern, és que tota
la voluntat és que siguin transferides, efectivament, per al dia
1 de gener del 2009. Ara, no ens atrevim des del Parlament que
el Parlament insti el Govern que estiguin fetes en aquestes
dates, perquè no podem garantir que sigui possible; és un
procés que s’ha de fer bé, que s’ha de fer amb totes les
garanties, si no és dia 1 de gener del 2009 serà una mica més
endavant, però cregui’m que nosaltres som insularistes i que
nosaltres pensam que aquestes transferències han d’anar el més
ràpidament possible cap als consells.

Dites aquestes dues coses, que no compartim posar una data
a les transferències i que no compartim la qüestió de
desenvolupar la Llei 12/2006, per a la dona, voldria fer una
referència als dos punts que em queden, que són els punts 1 i 3.
El punt 1 diu que hi ha d’haver un pla d’actuacions d’igualtat
d’oportunitats entre homes i dones 2008-2011; jo crec que la
nostra posició deriva una mica de l’anterior: si no hi ha la llei
encara en marxa, la futura llei de la igualtat, i si no hi ha resolta
la qüestió de les competències creim que no és el moment
encara d’aquest pla. Això no vol dir que no es facin coses, no
s’han deixat de fer coses, s’estan fent coses contínuament,
parlam d’actuacions governamentals a favor de la igualtat, hi
són contínuament i no deixaran de ser-hi. Quan hi hagi un pla
ja debatrem entre tots quins són els punts que ha de contemplar
aquesta planificació de l’actuació del Govern en aquesta
matèria.

El darrer punt és el punt sobre la creació d’un observatori
de la publicitat no sexista; nosaltres creim que aquesta és una
molt bona proposta, és una proposta positiva. En qualsevol cas
aquí podríem fer, atès que hem de fer una llei, una llei per a la
igualtat, podríem fer una proposta de transacció que fos que
aquest observatori, que la futura llei de la igualtat contemplàs
la creació d’un observatori de la publicitat no sexista, en aquest
sentit es recolliria la intenció del vostre grup que existís aquest
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organisme i quedaria clar que el lloc d’aquest organisme és una
futura llei per a la igualtat.

Crec que, al marge d’aquesta transacció possible, avui
sembla ser que no aprovarem una moció conjunta, per desacord
sobre quina ha de ser la llei i per desacord sobre aquesta
qüestió de fixar un termini per a les competències; allò
essencial, però, perquè tot no quedi amb aquesta manifestació
de desacord és que estiguem d’acord a dur endavant polítiques
d’igualtat. En aquest sentit, nosaltres saludam l’interès del
Partit Popular, que, a més, estam segurs que és sincer; què més
voldríem que es fes extensiu a altres matèries en què fins ara no
hi hem estat d’acord, assumptes com el de la discriminació
positiva que encara és necessari en moltes matèries, i en aquest
sentit l’altre dia en vàrem parlar del recurs que havia posat el
Partit Popular a la Llei estatal d’igualtat en la qüestió de les
llistes electorals; nosaltres voldríem que el Partit Popular
entengués la necessitat de mesures com aquestes i amb altres
coses que varen sortir en el debat anterior, com l’exercici de les
dones al dret de decidir lliurement sobre la seva maternitat en
els terminis que pogués fixar una llei més avançada en aquesta
matèria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Deia la consellera de Benestar Social, a la seva intervenció del
dia 5 de febrer, que a aquella interpelAlació que li havia
plantejat la Sra. Llinàs, que ella el que pretenia amb aquestes
polítiques que pensa dur a terme és un canvi de mentalitat, un
canvi cultural i social pel que fa a les polítiques d’igualtat entre
homes i dones. I donat que el meu grup va donar suport,
precisament, a aquesta política, a aquesta visió que té la
consellera damunt aquests temes, vostè entendrà molt bé, Sra.
Llinàs, per què no podem votar a favor de cap dels punts que
vostè ens planteja avui amb aquesta moció. I m’explicaré.

El primer punt ens demana que el Parlament de les Illes
Balears determini, en un termini de sis mesos, aprovar un pla
d’actuacions d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Per
marcar aquestes polítiques, senyora diputada, nosaltres creim
que és necessari primer que hi hagi una llei d’igualtat entre
homes i dones de la qual se’n derivin els diferents plans i
d’acord amb aquest marc que seria aquesta llei. Vostè podrà
dir, segurament ens podrà dir, que ja hi ha una llei, i jo li hauré
de repetir, com he fet ja altres vegades, que la Llei de la dona
que va fer el Partit Popular no té res a veure amb la filosofia
que es va manifestar aquí fa dues setmanes.

Jo no dubt en cap moment que vostè, que va ser una mica
la patrocinadora d’aquesta Llei de la dona, no tengués bona
intenció, però, Sra. Llinàs, ja li vàrem dir que des del títol
d’aquesta mateixa llei, Llei de la dona, fins a arribar al darrer
article nosaltres no consideràvem que fos un instrument adient
per incidir, per fer camí cap a aquesta igualtat entre homes i

dones, de fet està molt enfora del que creim que han de ser
aquestes polítiques i, per tant, també, li he de dir Sra. Llinàs,
molt enfora del que promouen els diferents organismes tant
estatals com europeus i fins i tot mundials, perquè la seva Llei
per a la dona, essent generosos, per ventura la podríem
qualificar d’una llei per a famílies o per a determinades
famílies, que tampoc no per a totes, però de cap manera una llei
que pugui incidir, que pugui fer avançar aquesta igualtat, per
tant de cap manera podríem fer derivar un pla d’igualtat derivat
d’aquesta llei, perquè la filosofia que nosaltres mantenim i la
que mantenen vostès no és ni de prop la mateixa.

Pel que fa al segon punt, i dit amb tots els respectes,
senyora diputada, ens deia, jo he repassat aquí la intervenció,
que vostè va quedar estorada; i la veritat, jo li he de dir que jo
també he quedat estorada quan he llegit aquest segon punt.
Vostè diu en aquest punt: En compliment de les previsions
estatutàries es traspassin les competències en matèria de
polítiques de gènere als consells. Jo crec que vostè deu haver
llegit l’Estatut, Sra. Llinàs, jo ho crec, no?, per ventura és que
li convindria que el repassàs; però vostè ha de saber que
aquestes polítiques ja són dels consells insulars. Per tant, i
també en aquest moment li he de dir, i vostè ho sap, Sra. Llinàs,
hi ha una comissió de transferències on hi haurà l’acord
necessari per transferir el que s’hagi de transferir, però és una
competència que ve donada per l’Estatut dels consells insulars,
per tant seran ells, seran aquests consells insulars els que
s’hauran d’organitzar com millor creguin convenient als seus
interessos.

Jo esper que hi estigui d’acord i, per tant, com veurà, aquest
plantejament que ens fa aquí és una mica superflu, sobretot
quan ens diu que es va regirar quan va sentir les paraules -
vostè, vostè va dir, està aquí escrit-, que es va regirar quan va
sentir les paraules de la presidenta del Consell de Mallorca. Jo,
Sra. Llinàs, esper que li hagi fugit el regiró, perquè si no crec
que haurà de prendre Coramina.

Pel que fa al tercer punt, referit a la creació de l’observatori
de la publicitat, miri, efectivament, aquí hi estam d’acord,
creim que és necessari i creim que és molt important que hi
hagi aquest observatori, però també creim, com en el primer
punt, que no podem fer un observatori deslligat d’un marc
general. Per tant, creim que aquest observatori ha de venir
donat per la creació de la nova llei la qual ja s’ha anunciat que
es presentarà en aquest Parlament.

Pel que fa al quart punt, tenc un dubte, no sé si l’ha redactat
o l’ha plantejat perquè quedàs més rodó quatre punts que no
tres, però miri, vostès varen aprovar una llei el setembre del
2006, varen tenir temps per fer el desenvolupament normatiu,
no de tot, perquè vostès ja varen posar en aquella llei que
segons quins punts no es desenvoluparien fins al cap d’un any,
no sé per què, però així està a la Llei aquesta de la dona, i per
tant no ho varen fer, i ara ens demanen que el Govern, que ja li
ha dit, i li hem dit molts de diputats d’aquí, i li hem dit en el
Ple, li hem dit a comissions i li hem dit fins i tot pels
passadissos, que no estam d’acord amb aquesta llei. Per tant,
com comprendrà, serà molt difícil que facem un
desenvolupament normatiu d’una llei amb la qual, primer, no
s’hi està d’acord, però segon, ja hi ha un anunci que es farà un
canvi d’aquesta llei. Li vàrem dir a l’anterior, quan no teníem
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responsabilitats de govern, però sí que li vàrem dir que si en
teníem, com ha estat ara, derogaríem aquesta llei i en faríem
una altra que realment pogués avançar en el tema d’igualtat
entre homes i dones.

Per tant, per això li deia, Sra. Llinàs, crec que també aquest
quart punt és absolutament superflu, perquè una vegada que ja
s’ha dit, i a més, més li diré, estic convençuda que en aquests
moments des de la conselleria, des de l’institut i des de diverses
organitzacions ja s’està plantejant, ja s’està fent feina en
aquesta nova llei, de la qual haurà de penjar, de la qual
dependrà tant aquest observatori que, com li deia, consideram
necessari, com aquests plans d’actuació que també.

Per tant, la qüestió de les transferències crec que deu haver
quedat clara i per tant, Sra. Llinàs, comprendrà que no puguem
donar suport als quatre punts de la seva moció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rado. Sra. Llinàs.

LA SRA. LLINÀS I WHARTMANN:

Gràcies, Sr. President. No sé per on començar, la veritat,
començaré pel Sr. Llauger, qui ha començat pel final. Jo entenc
que no els agradi una llei, però el fet que quan una llei no
m’agrada no vol dir que jo no l’hagi d’acomplir; si una llei -no,
no, no, perdonin-, hi ha lleis que a mi no m’agraden, però això
no m’eximeix que no l’hagi d’acomplir; vostès que estan
governant deroguin la llei, no, a veure, així de clar! No tenen
majoria en el Parlament? La deroguin. No funciona així això o
és que jo no vaig bé? L’anterior govern del Partit Popular va
fer una llei perquè tenia majoria, ara governen vostès, vostès no
hi estan d’acord, no els agrada aquesta llei, perquè diuen que
parla massa de família -que de família en parlen 3 articles de
66, 3 de 66-, és igual, no els agrada, que si el títol -que no és de
la dona, és per a la dona-, però és igual, encara no s’ho han
après, és igual, no els agrada aquesta llei. Vostès diuen que en
faran una altra, que serà millor, ja veurem si la que vostès faran
serà millor, és igual, no els agrada, la llevin, han tengut vuit
mesos, la deroguin, s’ha acabat, una cosa menys! Ja està, però
mentrestant és una llei que és vigent i el Govern l’està
incomplint, els agradi o no els agradi, punt i s’ha acabat, i ja
està!

(Alguns aplaudiments)

Hombre!

El pla. Tercer pla d’actuació d’oportunitats entre homes i
dones 2002-2005, aprovat pel Consell de Govern de les Illes
Balears, 16 de maig 2003. On és la Sra. Rado? Sra. Rado, aquí,
sense llei d’igualtat, com vostè diu, perquè sense llei d’igualtat
no hi pot haver un pla, aprovat pel primer pacte seu de progrés.
Home!, a mi no m’ha de dir que no hi pot haver un pla
d’activitats, home!

(Alguns aplaudiments)

I aquest pla està aprovat pel darrer Consell de Govern del
seu pacte de progrés i el va aplicar el pacte del partit, el govern
del Partit Popular, sencer. A mi no em digui que no és una eina
de feina. Que ara vostès no ho volen fer, perquè no volen que
hi hagi un seguiment de la seva feina? Bé. No volen
compromisos? Val. Tampoc, no volen traspassos, no volen
posar una data al traspàs de competències, vostè em diu que
m’he llegit l’Estatut, no vol que posem data, no vol que hi hagi
una data; que ja té el traspàs de competències, però mentrestant
qui està desenvolupant totes les activitats és el Govern, no és el
Consell de Mallorca. Sí que el Consell de Menorca i d’Eivissa
fa molts anys que fan les tasques de polítiques de gènere, però
el Consell de Mallorca no, ho fa el Govern, li agradi o no li
agradi, home!

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I per altra banda, per què no es pot crear l’observatori?
Necessitam una llei per crear un observatori de publicitat no
sexista? Tots els grups que hem pujat aquí dalt estam d’acord
que seria una bona eina, que els agrada, però si no hi ha la llei
d’igualtat que contempli l’observatori no es pot crear. Tampoc
no poden donar suport a aquest punt? Doncs bé, creïn la llei i
després dins la llei crearan l’observatori, la qüestió és no donar
vistiplau a cap punt del Partit Popular. Ja va bé, és igual.

Què passarà amb l’Institut Balear de la Dona? Mentrestant
passarà desapercebut, vuit mesos i està passant desapercebut
per la societat, per les institucions, hem sentit parlar de
memòria històrica, de canviar la Llei d’avortament...

(Remor de veus)

Això és un boicot o no? És broma, senyores i senyors
diputats, és broma.

(Tall de veu a causa del micròfon)

... de legalitzar la prostitució però res més. A mi em
recorda, igual que quan es parla de les empreses familiars, la
primera generació les crea, la segona la puja, ... -acab, Sra.
Presidenta, que he vist que s’ha posat-, la primera generació les
crea, la segona les puja i la tercera generació les destrueix, això
és igual, el primer pacte de progrés va crear l’Institut Balear de
la Dona, el govern del Partit Popular el va pujar, el segon pacte
de progrés el destruirà, i això és el que passarà, em sap molt de
greu però això és el que passarà a l’Institut Balear de la Dona
si no es remeia.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat aquest punt, passaríem a la seva votació. Ens
preparam per votar i votam.

Vots a favor, 28; vots en contra, 29.

I passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de les proposicions no de llei.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 1995/07,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
cogestió aeroportuària.

En primer lloc debatrem la Proposició no de llei 1995/07,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la cogestió
aeroportuària. Intervenció per defensar..., sí? Sí, Sra. Cabrer?

Bé, intervenció per defensar la proposició no de llei, per un
temps de deu minuts, i pel Grup Parlamentari Popular té la Sra.
Cabrer la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La
proposició no de llei que en matèria de cogestió aeroportuària
avui debatem pot parèixer, la podríem qualificar de curiosa,
que pràcticament en campanya electoral nacional demanem al
Govern de les Illes Balears que, amb caràcter d’urgència,
demani al Govern d’Espanya la instauració del model de
cogestió aeroportuària. Realment, encara que sigui avui el
debat, aquesta proposició no de llei té data del dia 18 de
setembre del 2007, per tant fa uns quants mesos que la va
presentar el Grup Parlamentari Popular, quan nosaltres encara
crèiem, de forma innocent, això s’ha demostrat, que hi havia
qualque possibilitat que es donàs qualque passa endavant en
aquesta matèria, i màxim quan el nou Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears, en el seu article 32, apartat 15, ja recull com
a una competència la gestió, la participació de les institucions
de les Illes Balears en la gestió dels aeroports de les illes dels
interessos generals.

Per tant, no ha estat així, no s’ha donat cap passa en aquesta
matèria, com no ha estat en moltes altres coses, jo crec que
podem recordar el conveni de carreteres amb l’Administració
de l’Estat, que ara farà dos anys que, en teoria, es va tancar el
nou conveni i que no hi ha res en execució, res ni tan sols en
informació pública, per tant un conveni que ni s’acompleix ni
s’executa; un conveni ferroviari que no sabem encara si
arribarà o no arribarà, ara que ja som a la campanya electoral
pensàvem que estaria almanco signat, i si arriba serà renunciant
als 2.000 milions d’euros que ens pertoquen. Curiosament,
aquí, en el Parlament es conformen amb 600 milions d’euros i
el seu candidat, el Sr. Sampol, el mateix dia, a l’Estació
Intermodal deia que ens pertocaven 2.000 milions d’euros, però
bé, coses de la coherència.

I en matèria aèria ja hem vist que a la interpelAlació, tot el
que és l’empitjorament del servei aeri interilles i amb la
península i a la proposició no de llei que ara debatem, es posa
de manifest un altre incompliment del programa electoral dels
socialistes, que varen prometre fa quatre anys la cogestió
aeroportuària, que, a més, ho han anat reiterant durant tota la
legislatura, el president, el Sr. Rodríguez Zapatero, quan venia
aquí a les Illes Balears, deia i prometia públicament que es faria
la cogestió aeroportuària, com també la pròpia ministra de
Foment, que també ho anunciava quan venia aquí o quan
visitava, per exemple a FITUR, l’estant de les Illes Balears.
Però el problema no és que no tenguem cogestió aeroportuària
durant aquests quatre, que no la tenim, això és una evidència,
el problema és que no s’ha fet cap passa, ni per petita que sigui,
cap gest per part de l’Administració de l’Estat, cap estudi, cap
reunió, res de res, només aquestes promeses i aquestes
paraules, que no s’ha concretat absolutament res ni a les Illes
Balears ni a la resta d’aeroports d’Espanya.

Segur que per als senyors diputats d’aquí serà culpa del
Partit Popular, perquè sempre tot és culpa del Partit Popular i
del govern anterior a Balears, segur que aquest és el seu
posicionament, jo crec que mentider i demagògic que solen fer
dins aquesta cambra. Ara fa quatre anys exactament, dia 24 de
febrer del 2004, que aquest Parlament ja va aprovar, per
unanimitat, demanar a l’Estat l’establiment de la cogestió
aeroportuària. Arrel d’aquella proposició no de llei, que, a més,
era una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Socialista i que es va aprovar per unanimitat, es demanava
també que el Govern balear fes els estudis pertinents, i així es
va crear un comitè assessor en matèria de cogestió
aeroportuària, un comitè de composició molt ampla, que vaig
tenir l’honor de presidir i de fer-hi molta feina; en formaven
part els ajuntaments que tenen aeroport, els consells insulars,
els agents econòmics i socials, les companyies aèries, les
companyies de handling, totes les empreses de serveis
comercials de l’aeroport, etcètera. Es va feina durant dos anys,
es varen entregar per distints membres que en formaven part
estudis, informes i es va arribar a unes conclusions finals,
unànimes, unes conclusions, un document de mínims, cosa que
va ser complicada donada la diferència entre els distints
sectors, però va ser possible arribar almanco a aquest document
de mínims.

Crec que nosaltres, des de les Illes Balears no crec que
ningú no pugui dubtar que es va fer molta feina i sobretot
vàrem avançar moltíssim en el coneixement i la importància
que la cogestió té per a les Illes Balears. Però, evidentment, de
res serveix tota aquesta feina si l’administració que ho ha de
fer, el Govern central, amb quatre anys ha estat incapaç, ja dic,
de fer ni tan sols un petit pas, ni la més mínima voluntat
política ha existit durant aquests quatre anys.

Per tant, al marge que aquí tots pensem, i així ho recull el
nostre Estatut d’Autonomia, que la cogestió aeroportuària és
necessària per molts motius molt importants, és evident que si
no hi ha un canvi de govern a nivell d’Espanya no farem res,
ens ho han demostrat. Confiam, per tant, des del Grup Popular
que hi hagi aquest canvi que farà possible la nostra
reivindicació.
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Dit això, no pretenc evidentment allargar-me i fer una
dissertació sobre la cogestió aeroportuària, crec que la feina
està feta i està explicada a les nostres illes, però sí crec que
convé recordar de forma resumida les conclusions unànimes
d’aquesta comissió assessora a les Illes Balears.

En primer lloc, una de les conclusions va ser clarament els
motius o la necessitat de participar que tenim des del Govern
en la gestió dels nostres aeroports és bàsicament doble, un
doble motiu: en primer lloc, per a un millor servei als residents
de les Illes Balears, que només es poden moure pràcticament a
través de l’avió -també en vaixell evidentment, però bàsicament
via aèria-, sense cap dubte la participació en la gestió
solucionaria molts problemes que patim diàriament. I per altra
banda, el segon motiu, és la importància que pot tenir la
cogestió per tal d’afrontar la desestacionalització turística,
davant un turisme cada pic més globalitzat i més
individualitzat, poder atreure companyies de baix cost en
temporada baixa és un camí molt important i que es pot
afrontar amb una política de taxes que ho afavoreixi.

La segona conclusió a la qual es va arribar és que a ningú
escapa que els aeroports de les Illes Balears, sobretot l’aeroport
de Palma, el tercer més important de tota Espanya, té uns
beneficis econòmics que mai no hem pogut saber, que mai no
hem tengut aquesta transparència comptable, i que a més es
reinverteixen aquests beneficis a la resta d’aeroports deficitaris
d’Espanya, en lloc d’invertir-los en una millora més que
necessària a les nostres comunicacions aèries.

La tercera conclusió a la qual es va arribar és que el model
de cogestió que s’implanti hauria de ser propi i independent per
a cadascun dels aeroports de les Illes Balears. Es va considerar
millor una estructura pròpia per a cada aeroport, d’Eivissa, de
Menorca i de Mallorca, en lloc d’una estructura comuna per als
tres aeroports.

Una quarta conclusió va ser la importància que només amb
aquest model de participació de totes les administracions
públiques es pot garantir que les mesures territorials, les
mesures urbanístiques, les mesures de contaminació acústica,
les mesures d’infraestructures públiques de transport o de
carreteres o del propi pla director de l’aeroport tendran un grau
d’eficàcia i d’eficiència adequat només si participam a la gestió
dels aeroports, no pot ser que els aeroports continuïn sent
entitats autistes de la realitat de cada illa de les competències
de cadascuna de les administracions.

I una cinquena conclusió va ser la referida a separar
clarament els aeroports com a infraestructures del que és la
navegació aèria. Es va arribar dins aquest comitè assessor a
deixar clarament que encara que AENA ara ho aglutina tot,
curiosament és un dels pocs models de tota Europa, fins i tot a
nivell internacional que ho aglutina tot, sí que amb la cogestió
quedaria ben clarament delimitat que la navegació aèria ha de
ser una competència de l’administració de l’Estat.

I en darrer lloc, les conclusions del comitè varen anar
referides ja als distints òrgans i a les distintes competències de
cadascun, per tal de garantir una gestió eficient dels aeroports,
on precisament hem de donar compliment a la participació de
totes les administracions públiques afectades, com dels sectors
econòmics i socials, però aquesta participació i presa de
decisions comuns no ha d’interferir amb continuar garantint una
direcció aeroportuària professionalitzada, ja que tractam d’un
sector estratègic, dinàmic i canviant que és molt important dins
l’economia de les Illes Balears.

En definitiva, es proposava una estructura amb junta
general, consell d’administració i comissió assessora i a la
vegada s’establien perfectament en aquest document de mínim
les funcions que es reservaven a l’administració de l’Estat i les
que es reservaven l’administració autonòmica i cadascun dels
òrgans que haurien de gestionar els nostres aeroports. Tot això
vaig tenir oportunitat d’explicar-ho en comissió parlamentària.

Ara del que es tracta és que l’administració de l’Estat doni
qualque passa, analitzi la feina que s’ha fet a Balears, analitzi
també la feina que s’ha fet a altres comunitats autònomes, com
també, per exemple, s’ha fet a nivell de Catalunya, de la
Generalitat de Catalunya, i sobretot posi un calendari de feina
perquè el més aviat possible pugui ser una realitat, duem tota
una legislatura de retard i s’hauria d’intentar recuperar aquest
temps perdut. Per tant, i ja acab, si fa quatre anys vàrem
aprovar una proposició no de llei per unanimitat, exactament
igual que la que duem ara, esperam que ara evidentment es
torni aprovar, però el que esperam, sobretot, és que sigui una
realitat i no haguem d’estar tornant repetir debats.

Moltíssimes gràcies.

(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Pel Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, s’ha presentat una esmena de
substitució, RGE núm. 1231/08. Per defensar aquesta esmena
té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, gràcies senyores diputats, senyors
diputats. Sra. Cabrer, coincidim en gran mesura amb el que
s’ha apuntat i som conscients que AENA és el primer operador
aeroportuari d’Europa, no just d’Europa sinó que AENA és el
principal operador aeroportuari d’Euràsia, d’Occident, ho deia
el Sr. Javier Marín l’altre dia, fa un parell de mesos, que AENA
és el primer operador aeroportuari del món, amb 200 milions
de passatgers. Per a nosaltres això no és un motiu de satisfacció
ni veig que ens aporti gran cosa que les grans decisions, la gran
capacitat de decisió que tenen els aeroports a qualsevol territori
no ens doni ni el profit ni se’ns permeti intervenir-hi.
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Som molt conscients de la magnitud de negoci i del que
significa també territorialment, poblacionalment,
demogràficament, a tots els nivells estratègicament un aeroport
i per tant no miraré de convèncer-los perquè l’esmena o la
proposta va en aquest sentit, i l’únic que he de defensar en
aquests moments és l’esmena que nosaltres plantejam, perquè
no hem volgut entrar en el model de gestió, que és el debat al
qual vostè avui ens convida. Nosaltres creim que ara el gran
debat és aconseguir aquesta cogestió aeroportuària. Pensam
que, per primera vegada, o aquests darrers anys, com a mínim
se’n parla, sempre PP i PSOE, no PSOE tot sol, no PP tot sol,
PP i PSOE han votat en contra de qualsevol tipus de
transferència en matèria aeroportuària, sempre, però ara han
començat a parlar-ne positivament, fins i tot hi ha aquella
declaració oberta, un poc vaga, en el Senat, de l’any 2005, que
fou aprovada per unanimitat i que, per tant, permet parlar i
obrir aquests temes.

Ara crec que, com a Parlament de les Illes Balears, com a
Govern el que convindria és, com a Parlament concretament,
mantenir la unitat d’acció en lloc de polemitzar respecte del
model. S’ha recordat que ja hi ha propostes unànimes
aprovades en aquest Parlament, recordaré, per apuntar la
darrera, que va ser una proposta de resolució en el debat de
política general, per tant l’any passat, no fa molt, i aquí no es
parlava del model, i no era un oblit, era una cosa deliberada. El
que preteníem en aquell moment era afirmar la demanda, amb
tota la força que li donava el consens, i no entrar en el sistema
de gestió per a no donar excuses al Govern de l’Estat que hi
pogués haver discrepàncies a nivell d’Illes Balears. Creim que
ara l’important no és polemitzar sobre el model sinó reivindicar
aquesta participació.

Ho dic perquè el model al qual vostè fa referència, que,
majoritàriament i per tot el que vostè ha apuntat, nosaltres ens
hi adherim sense cap mena de complicació, al revés, amb
entusiasme, sí que hi ha qualque element, com per exemple
considerar positiva el manteniment de la xarxa, de la idea de
xarxa aeroportuària, espanyola, d’AENA, que nosaltres no
compartim. De totes maneres no vull caure en aquest parany de
dur precisament aquesta polèmica a aquest debat, sinó que
l’interès de l’esmena és precisament esquivar aquest debat avui.

Com també pensam que adreçar-nos al Govern de les Illes
Balears perquè negociï, quan ho està intentant tant com pot, i
fins i tot els treballs en aquest cas del govern anterior, ara totes
les demandes i intentar diplomàticament aconseguir aliats dins
tot l’Estat per dur aquest tema, crec que és més interessant
realment adreçar-nos al Govern de l’Estat que no al Govern de
les Illes Balears que ja fa el que pot. I al Govern de l’Estat al
nou govern, sigui qui sigui qui entri creim que és molt
important, i serà decisiu en aquesta legislatura aconseguir
participar en la gestió aeroportuària. El Govern de les Illes
Balears té un pacte subscrit de governabilitat que reivindica
aquesta cogestió aeroportuària; hi ha també aquests acords per
part del Parlament que l’exigeixen, que la demanen, i ara
estam, com vostè deia, pendents del que voldrà el Govern de
l’Estat.

Estam d’acord amb vostè que ha estat decebedor veure que
si el PSOE duia en el seu programa electoral a l’any 2004 la
descentralització, tot i que sempre mantenia que l’Estat
mantendria tot el control de tots els aeroports de la xarxa, això
ho han dit sempre, i no és el nostre model, la veritat és que no
s’ha conegut durant aquesta legislatura. Per l’altra banda, al PP
l’hem sentit parlar més de privatització que de descentralització
i jo, els debats que he pogut repassar a les Corts Generals,
referits a la proposta de Galícia, de Catalunya, etcètera, sempre
del que ha parlat el PP, aquest furor autonomista, el furor
autonomista i, la veritat, li he vist molt poc entusiasme per
poder avalar aquesta frase que vostè, bé, tan
esperançadorament ens ha amollat que si hi ha un govern del
Partit Popular hi haurà descentralització aeroportuària. No és
el que figura en aquests debats i, en tot cas, no és el que va fer
el Partit Popular tots els anys que hi va ser, això és massa clar.

El gran pacte no és ni tan sols de dos dies, és la Constitució
espanyola del 79, venint ja d’un model centralista, radical, que
no existeix a cap altra banda del món en tema d’aeroports, que
deixa en mans de l’Estat totes les competències en matèria
d’aeroports d’interès general. I la Llei del 90, d’AENA, marca
que ho són pràcticament tots, per tant que no ens dóna
pràcticament cap marge.

Això ha de canviar, estam contents de participar en aquesta
demanda i el que voldríem nosaltres és mantenir aquesta
cohesió i d’aquí la nostra esmena. Del que estam convençuts és
que AENA no té els mateixos interessos que nosaltres; la T4,
on PP i PSOE, però evidentment el PP hi té una responsabilitat
absoluta, gastar 6.400 milions d’euros amb una T4, 6.400
milions d’euros, la veritat és que són unes dades astronòmiques
depenent del que, mentre nosaltres tenguem un aeroport, com
el de Son Sant Joan, amb 20 milions de passatgers, per no
parlar de la resta, sense transport ferroviari, és realment una
cosa absurda que va contra tots els nostres interessos com a
aeroports i com els interessos de les Illes Balears.

Per cert, no hem arribat a aclarir mai els resultats d’AENA,
perquè deia fins i tot la Sra.  Ministra que no els saben perquè
tenen caixa única i no saben dur la comptabilitat per a
aeroports, cosa que evidentment això no s’ho creu ningú, com
és natural, però les darreres dades de l’any 2004 apuntaven que
Son Sant Joan té uns resultats positius de 2, 3 milions d’euros.
Qualsevol economista dins Europa diu que un aeroport de 200
milions de passatgers pot aconseguir 200, 250 milions d’euros
de benefici. I insistesc, i en això coincidim, no parlam només
de doblers, que són molts i amb les tarifes aeroportuàries ens
han fiblat damunt els bitllets, i tenim un altre debat sobre els
bitllets, sinó que parlam de decidir sobre el nostre propi model
territorial, econòmic, a tots els nivells, i és absurd i inèdit en el
món que aquí no pugui passar. Es recordarà d’aquella gran
frase del Sr. Aznar que deia que España es el país más
descentralizado del mundo, per això dóna classes a
Georgetown supòs i per la seva preparació en aquest sentit, de
palesar com és la realitat internacional en el món.
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Nosaltres insistim, i coincidim, ens agradaria recuperar
aquesta unanimitat i per tant que acceptassin la nostra esmena;
som ben conscients que l’Estat amb el 149 podria
descentralitzar molt abans del nostre Estatut; que a l’any 99
vàrem fer ja una primera prova de dur aquest compromís, el PP
s’hi va oposar a posar-ho, però sí que figurava dins el llistat del
12, de l’article 12, gestionar tots els ports i aeroports que
l’Estat no se’n reservés la gestió directa, confiant que fos una
aclucadeta d’ull a l’Estat, record l’esmena perquè n’era l’autor,
i va costar incorporar-la al 12, però hi era. El 32 ho diu molt
més clar, molt millor ho hagués dit si s’hagués plantejat
l’esmena tal i com la plantejava el Sr. Riudavets i, per tant, amb
més compromís i deixant molt més fermat el Govern de l’Estat
aprovant la llei orgànica, però al final, tots ho sabem, amb
l’article 149 i mentre no el toquem, que confio amb la seva
complicitat per canviar-lo, ara que han canviat una miqueta
aquest discurs del furor autonomista, com a mínim aquí, i serà
voluntat de l’Estat dur-lo a terme.

De totes maneres, la realitat internacional denuncia tant
aquesta situació que confio que amb la unitat de tots els grups
i amb la complicitat de totes les regions espanyoles que
demanen o de l’Estat que demanen aquestes transferències,
puguem aconseguir avanços substancials.

Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Ara passam a les intervencions dels
grups que no hagin presentat esmenes. Per tant, té la paraula pel
Grup Parlamentari Mixt la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Cabrer, ens agrada dir que partim d’una
coincidència bàsica amb el grup proposant i que és l’interès per
arribar a la cogestió dels nostres aeroports. És aquest un tema
especialment sensible i de cabdal importància per a la societat
balear i és, a més, una qüestió que, com ja s’ha dit aquí, s’ha
debatut en aquesta cambra en altres ocasions i sobretot és
important perquè va generar consens entre els diferents grups
parlamentaris, cosa que no és molt freqüent. És el cas, i ja s’ha
esmentat, de la Proposició no de llei 2925/03. Però és que a
més a aquest interès s’hi ha de sumar ara el mandat estatutari,
que també s’ha esmentat, recollit a l’article 32, referit a
competències executives de la comunitat autònoma.

Així mateix, aquest debat s’ha vist estimulat pels anuncis
fets pel Govern central en repetides ocasions de la seva
voluntat d’iniciar la descentralització de la gestió aeroportuària,
abans d’acabar la legislatura actual, si bé és cert que aquesta
voluntat, com també s’ha comentat, no ha tingut cap concreció.
A poques setmanes del fi de la legislatura i davant la més que
probable conformació d’un nou govern progressista a l’Estat,
seria desitjable que es produís qualque formulació pràctica amb
garanties d’aplicació la pròxima legislatura.

Passam ara a comentar quin és el model de gestió
aeroportuària de l’Estat espanyol, quines són les seves
conseqüències. La gestió aeroportuària espanyola, s’ha
comentat, té un model integrat que té la particularitat de ser
únic a tota la Unió Europea i gairebé al món desenvolupat.
L’altre dia, a una conferència que va fer el doctor Beli Queralt,
explicava que aquest tipus de model no seria especialment
important que fos únic si no fos per la seva ineficiència i la
seva contradicció, la contradicció d’aquest model, en relació
amb els processos descentralitzadors tant de la realitat política
i administrativa com dels processos descentralitzadors propis
del sector.

Entre els aspectes més que qüestionables d’aquest model
destacam el següent:

Aplicació de criteris polítics per part d’AENA en la
redistribució interterritorial dels recursos generats pels diferents
aeroports. Això suposa que aeroports importants, com és el de
Palma, vegin com els seus beneficis no són reinvertits en la
seva millora sinó desviats cap a d’altres indrets, i no justament
amb criteris solidaris. Crida l’atenció que l’aeroport més
beneficiat d’aquest sistema de finançament és justament el de
Madrid, el qual, durant el període 1992-2004 va rebre el 54%
de les inversions totals d’AENA quan només va generar el
22,27 del conjunt del trànsit generat.

Un segon aspecte seria la deficient gestió dels recursos
humans.

Un tercer, el limitat desenvolupament comercial i de negoci
complementari.

I un darrer element, que també s’ha esmentat, l’opacitat dels
comptes de resultats d’AENA.

Són, per tant, aquestes raons que se sumen a les exposades
a l’inici de la intervenció i que urgeixen a replantejar no només
la necessitat de la cogestió sinó la revisió d’aquest model. És
veritat que avui no és el debat de quin és el model que volem,
però sí que volem apuntar algunes qüestions bàsiques a les
quals nosaltres pensam que hauria de donar resposta un model
de cogestió aeroportuària.

En primer lloc, hauria de ser una cogestió pública, paraula
que no hem sentit pràcticament en tot el discurs del grup
proposant, una cogestió pública, amb participació de Govern,
consells, ajuntaments i agents socials i econòmics. Un model
que garanteixi la comunicació fluïda entre illes i amb els
continent; un model que permeti i afavoreixi la política turística
de les Illes Balears amb especial atenció a la
desestacionalització; un model que prioritzi una política de
recursos humans que elimini la precarietat laboral dels milers
de treballadors i treballadores del sector; un model que
optimitzi i racionalitzi les infraestructures aeroportuàries
mitjançant una modificació de la política tarifària i l’impuls de
la intermodalitat entre d’altres. I en definitiva, un model que
estableixi una política comercial l’objectiu de la qual siguin els
interessos de la comunitat autònoma i no d’altres.
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Aquesta proposta del Grup Popular, per tant, arriba a un
moment en què el debat és obert, tot i que la legislatura
s’acaba, i les propostes són variades. Com hem comentat fa un
moment, valoram la predisposició de l’actual Govern central a
parlar-ne, tot i que no hem vist concreció alguna i el temps
s’acaba.

Pel que fa a la postura del Partit Popular, el Sr. Alorda ha
parlat dels debats que feien a les Corts Espanyoles, nosaltres
voldríem referir-nos a una cosa que hem sentit i que no ens
agrada, fa unes setmanes, a una entrevista que feia el senyor
candidat a la presidència del Partit Popular, que en aquesta
entrevista que li feien a TV3 li feien una pregunta molt
concreta, i deien: què pensa vostè de la gestió dels aeroports?
I ell va dir, de manera taxativa: privatització. És més, va arribar
a posar un exemple, que jo trop si més no curiós, i va dir que
un bon exemple d’aeroport privatitzat era l’aeroport de
l’Havana. Bé, no fa falta que expliqui que el plantejament sentit
al candidat del Partit Popular amb el nostre dista molt.

Per concloure, anunciam que votarem a favor de l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari BLOC PSM-Verds i que no
ho podem fer a favor de la formulació concreta, tot i que sabem
que en el fons hi estam d’acord, del Grup Popular; per dues
raons: primer perquè pensam que el document de mínims que
vostè ha esmentat i ha explicat ha de ser un referent important
en qualsevol negociació d’aquest tema, però valoram que no ha
tingut el suport parlamentari i, a més, pensam que ha de ser el
Govern de les Illes Balears el que tengui un paper protagonista
en un possible acord amb el Govern central.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Hem
dit ja moltes vegades, i això és un debat en part repetit, que la
cogestió aeroportuària era, els aeroports, és i serà una
instalAlació estratègica a les nostres illes i que aquesta gestió ha
de ser competència de la comunitat autònoma, amb participació
de les institucions i també dels sectors econòmics, dels sectors
privats. L’administració evidentment ha de garantir que aquest
servei sigui eficaç, sigui eficient i sigui segur. Aquesta
aeroportuària s’ha dit, i és bo repetir-ho, que a l’Estat espanyol
és una contradicció, jo diria, sagnant, l’Estat espanyol té un cert
grau de descentralització important a nivell europeu i, donat
això, si miram el model aeroportuari és totalment i
absolutament contrari i contradictori amb aquest model de
descentralització. Però no només és una contradicció, diguem,
política del sistema democràtic espanyol, és també una
contradicció econòmica i socioeconòmica no només del sistema
espanyol, sinó europeu i mundial. El que fan fins i tot les grans
empreses és estar cada vegada més descentralitzades a nivell
econòmic per poder competir millor.

Creim que, ja s’ha dit però també és bo recordar-ho, perquè
les comparacions en aquest cas creim que són bones, no hi ha
cap país occidental que gestioni els aeroports com es fa a
l’Estat espanyol mitjançant AENA. Si a això hi sumam que els
beneficis que obtenen els aeroports que no són els de Balears,
els de Palma, s’inverteixen fora i que, a més, serveixen per
competir amb destinacions turístiques que competeixen
directament amb el nostre, fa que aquesta contradicció sigui
també belAligerant per al nostre sistema econòmic. El 50%
d’inversions d’AENA s’ha fet a l’aeroport de Madrid i aquest
aeroport només ha generat el 22% del conjunt del trànsit, és un
exemple, en podríem donar molts més; simplement, el sistema
actual, crec que en això coincidim tots, hi coincideix el grup
que fa la proposta, hi coincideix el que fa l’esmena, crec que hi
coincidim tots els grups, és un sistema que no és operatiu, que
és irracional i que, a més, castiga especialment la nostra
economia. És bo, per tant, que anem a un consens en aquestes
matèries.

El mateix conseller de Turisme deia que també és important
per al turisme de les nostres Illes tenir vols directes amb els
mercats emissors i per tant si hem de poder gestionar això, hem
de poder gestionar el nostre aeroport. Millorem comunicació,
competitivitat turística i capacitat de gestió.

El model, creim que l’Estatut dóna peu, baldament no ho
digui textualment, que sigui un model consorciat, és a dir, es
pot arribar a convenis amb l’Estat perquè sigui un consorci i en
aquest consorci, evidentment, el Grup Unió Mallorquina creu
que hi ha d’haver totes les institucions, però també molt
especialment el món civil i les empreses. Només així
aconseguirem millorar la nostra economia i la nostra projecció
internacional.

Finalment, respecte de la proposició no de llei del Partit
Popular i de l’esmena presentada, creim que és encertat
evidentment tenir aquesta cogestió, però, amb això coincidim
amb el presentant de l’esmena, creim que ara ens hem de
centrar en el que és fonamental que és precisament tenir
aquesta cogestió. Després, evidentment, avançarem amb el
model i crec que amb el model hi estam també tots d’acord.

I és evident que qui té la clau per iniciar tot aquest procés
és el Govern central, no creim que sigui oportú dirigir-se al
Govern autònom, qui té la clau, evidentment, és el Govern
central i per tant en tot cas hauríem d’instar el Govern central.
Per això votarem en contra de la proposició no de llei i a favor
de l’esmena.

Gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Pel Grup Parlamentari
Socialista, el seu portaveu, Sr. Ribalaiga, té la paraula.
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EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
D’ençà el 2000 aquest Parlament ve reproduint el debat sobre
la gestió dels aeroports cada mes de febrer anterior a les
eleccions generals, supòs que ja ho saben vostès açò, però així
es va fer a l’any 2000, amb una proposició no de llei d’Unió
Mallorquina, i així es va fer el 2004, amb una proposició no de
llei presentada pel Grup Socialista. Avui ho tornam repetir,
com és bon costum, amb una proposició no de llei presentada
pel Partit Popular, que, encara que la Sra. Cabrer digui que és
casualitat que hagi vingut el mes de febrer, jo crec que sí que
hi ha un poc d’açò, però no pensi, la del 2004 es va presentar
el 30 d’octubre i la del 2000 es va presentar el 10 de desembre,
o sigui que tampoc no anam malament. Bé, és per tant una
proposició no de llei que està dins l’època electoral, de
campanya electoral, que no invalida la proposició no de llei,
però bé, que la matisa una mica no?, sempre, sabem que podem
fer un esforç i ens podem posar d’acord, però amb certes
limitacions davant les eleccions.

Feta aquesta breu exposició, crec que hem de fer-nos
autocrítica, perquè fa vuit anys que estam d’acord amb una
cosa i no hem estat capaços de tirar-ho endavant, fa vuit anys
que aquesta cambra està d’acord que els aeroports de les Illes
Balears siguin gestionats conjuntament entre les institucions de
les Illes Balears, les autonòmiques i les locals, l’Estat, fins i tot
que s’obri la porta a la participació de la iniciativa privada,
amb açò tots hi estam d’acord i fa vuit anys que hi estam
d’acord, però fa vuit anys que no s’ha fet res. I aquí estam
compromesos tant el meu grup, el meu partit com el de la
portaveu del Partit Popular, el Partit Popular també està
compromès amb açò, i els dos partits majoritaris hem estat a les
dues bandes i no hem resolt aquest tema. Per tant, té raó vostè,
no tota la culpa la té el PP, però ens la podem repartir.

Dels acords presos en podem extreure una cosa molt
important que és la unanimitat, la unanimitat dels acords presos
és un valor afegit als acords mateixos que no hauríem de
rompre. La transcendència que té i que li donam ens aconsella
que no rompem aquesta unanimitat; avui el Partit Popular ens
presenta una proposició no de llei que posa en perill aquesta
unanimitat, perquè amb la seva redacció entra al fons de la
qüestió, que dirien els experts en lleis, entra en el fons de la
qüestió de la gestió. El document que es va presentar el 2005
en aquesta cambra en comissió no va ser un document
consensuat entre tots, va tenir crítiques, llavors no sembla
adequat que s’iniciï una negociació amb el Govern de l’Estat o
amb el Govern d’Espanya, que es diu ara, amb un document
que no té la unanimitat de la cambra, quan els acords de bases
sí la tenen.

Per tant, nosaltres apelAlam el Partit Popular que tengui un
poc de seny i que no entri en aquesta proposició no de llei, que
accepti l’esmena que s’ha fet, que deixa les coses com estaven
el 2004, és a dir, amb unanimitat, no hi afegeix res de nou, ja
ens agradaria poder donar una passa més, poder aprofundir una
mica més, però sembla que açò no és fàcil. Per tant, estaria bé
que de cara a les accions que hagi de fer el Govern de la
comunitat autònoma davant el Govern d’Espanya els propers
mesos, que no tenc cap dubte que es faran, estaria bé que es
pogués presentar amb la unanimitat d’aquest Parlament, estaria

molt bé, perquè, com he dit abans, és un valor afegit en aquests
casos. No pot ser que per obtenir un titular de premsa per a la
campanya electoral tirem per la finestra aquesta unanimitat, per
açò apelAlam el bon fer del Partit Popular.

Finalment, li vull recordar, per acabar, a la Sra. Cabrer, que
quan parlam d’incompliments, i si parlam d’incompliments del
Partit Socialista en el Govern, que és del que parlava la Sra.
Cabrer, hem de ser un poc més honestos i parlar també dels
incompliments del Partit Popular, el qual va governar vuit anys
Espanya i no va resoldre aquest tema; i a més d’aquests vuit
anys hi podem afegir que a la legislatura del 2000 al 2004
duien en el programa electoral modificació del sistema de
gestió aeroportuària espanyola, i no ho van acomplir. Per tant,
quan parlam d’incompliments parlem de tots els incompliments
i seguirem tenint unanimitat.

Acceptarem o votarem a favor de l’esmena presentada pel
BLOC i, si no és acceptada pel Partit Popular, votarem en
contra de la proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ribalaiga. En aquest moment, té la
paraula el grup presentant per acceptar o rebutjar l’esmena i per
contradiccions, si n’és el cas.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Els he
de dir amb molta tristor que em pareix que sí que es podria fer
autocrítica, a part que es faci a nivell del PP i PSOE nacional,
encara que qui governa ara és el PSOE, és que vostès s’obliden
d’aquests quatre anys de Zapatero!, estam astorats en aquest
Parlament que pareix que qui governa és Rajoy, governarà en
Rajoy, no es preocupin, però ara qui governa, qui ha incomplert
aquests quatre anys i qui venia aquí i ens deia que hi hauria
cogestió és el Sr. Rodríguez Zapatero. Però bé, a part de tota
l’autocrítica que puguem fer a nivell nacional- que la feim,
evidentment- crec que l’autocrítica o l’infantilisme que aquí no
es vulgui reconèixer tota una feina que es va dur endavant la
legislatura passada pel Govern de les Illes Balears, pels
consells insulars, que el Consell de Menorca, que crec que
pertany al PSOE, hi estava d’acord, el Partit Socialista de
Menorca estava d’acord amb les conclusions; que hi estaven
d’acord els sindicats; que hi estaven d’acord les associacions
empresarials; que hi estaven d’acord els ajuntaments, també els
ajuntaments de tots els colors polítics; que hi estaven d’acord
les companyies aèries; que hi estaven d’acord les empreses de
handling, un document molt ampli, no és un model definit, és
un document ampli, perquè precisament per tenir aquest
consens el document era de mínims i era un document ampli
que permetia molt de moviment i que el que sí quedava clar és
que la gestió havia de ser pública, això sí que va quedar
claríssim dins aquest document de mínims. Doncs que no es
vulgui fer aquest reconeixement i que es faci una esmena a la
proposició no de llei, que presenta el Partit Popular després de
quatre anys d’incompliment, em pareix, sincerament, que això
sí que els partits que ara governen haurien de fer autocrítica del
posicionament que tenen el dia d’avui.
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Que el Partit Popular, el 2004, va ser constructiu i va donar
suport a la proposició no de llei i ara vostès no li donaran
suport. A més, nosaltres no estam d’acord amb l’esmena que
vostès han presentat, perquè a l’esmena que han presentat
vostès deixen fora els sectors econòmics i socials de la gestió
aeroportuària. I en el debat del 2004, si qualque cosa va quedar
clara entre tots els partits polítics és que havia de ser gestió
pública, hi havien de participar els consells, la comunitat
autònoma i els ajuntaments, però també hi havien de participar
els sectors econòmics i socials i aquesta esmena no ho
reflecteix. Per tant, feim una passa endarrera i nosaltres, el
Partit Popular, no hi estam d’acord. Nosaltres defensam la feina
que s’ha fet durant quatre anys des de les Illes Balears, de totes
les institucions i de tots els sectors econòmics i socials i
nosaltres dins aquest parlament ho defensarem tota la
legislatura, perquè és una feina que es va fer, una feina que està
molt ben feta i seria indigne en aquest moment que jo no
defensàs aquest document de mínims que vàrem presentar i que
els partits d’esquerres a la comissió assessora sí que hi estaven
d’acord.

Per tant, pareix més una rabiola, un infantilisme, el fet d’ara
no voler donar suport a aquesta proposició no de llei.
Evidentment, nosaltres no compartim la filosofia de la seva
esmena. Per tant, dir-los que crec que no hi ha voluntat política
avui d’aprovar aquest model de cogestió aeroportuària, que
nosaltres, que governarem Espanya, ho farem, vàrem ser els
que ho vàrem fer a nivell de ports de l’Estat, a nivell de ports
de l’Estat els vull recordar que qui va donar entrada als sectors
econòmics i socials i als consells insulars i ajuntaments va ser
el Partit Popular i, per tant, és un compromís que duim
endavant.

Crec que avui vostès, votant en contra, es retraten, però és
que es retraten en molts de temes, crec que han quedat retratats
amb el tema del transport aeri, que, com sempre, critiquen el
govern del Partit Popular, però la realitat és que tenim el pitjor
transport aeri des de fa molts d’anys, aquest hivern,
precisament. I que en tot el que vostès es manifestaven
d’abaixar tarifes, al final ens trobarem amb unes tarifes
pujades; s’han retratat amb els convenis de carreteres, crec que
és una evidència; s’han retratat amb el conveni del tren. Bé, el
conveni del tren crec que ja és realment patètic, no?, que no es
materialitzi aquests quatre anys i que, a més, només es reclamin
800 o 600 milions d’euros, però el mateix dia que jo feia una
pregunta oral en aquesta comissió al conseller dient-li que ens
pertocaven 2.000 milions, el Sr. Sampol anava a fer-se
fotografies a l’Estació Intermodal dient que ens pertocaven
2.000 milions d’euros, i avui ho tenim dins aquesta cogestió
aeroportuària.

Nosaltres -ja dic- mantindrem i defensarem la feina que es
va fer des del Govern de les Illes Balears amb tots els partits
polítics i amb tots els sectors econòmics i socials i no
permetrem que es doni una passa endarrera amb l’esmena que
vostès han presentat que lleva la possibilitat de participar als
sectors econòmics i socials.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Per tant, entenem que passam
a la votació de la proposta tal com... Sí, Sra. Estaràs? Ah, no
sabia si em demanaven la paraula. Doncs, si els sembla bé,
passaríem a la votació de la proposta, tal com ve, del Partit
Popular.

Passam a votar, votam. Crec que haurem de repetir...
Sortirà?

27 a favor; 29 en contra. Per tant, queda rebutjada la
proposició no de llei.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 2002/07,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
elecció de director general de l'ens Radiotelevisió de les Illes
Balears IB3.

I passam a la següent que és la Proposició RGE núm.
2002/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa a l’elecció del
director general de l’ens de Radiotelevisió IB3.

El Sr. Serra té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, la
proposta d’avui, que presenta el Partit Popular no és altra cosa
que una oportunitat per al Parlament de les Illes Balears i, per
suposat, també per a les diputades i diputats presents, en
definitiva, per a tota la ciutadania de les Illes Balears per fer
possible uns mitjans de comunicació públics més objectius, per
fer possible també que els compromisos de cadascun a les
diferents etapes, també a l’etapa electoral, siguin una realitat.
L’ens de Radiotelevisió de les Illes Balears es va crear
mitjançant una llei el 1985, aquesta va ser la que va inspirar, la
que va ser, la que es va utilitzar en principi per fer possible
aquesta realitat que és avui un mitjà públic a les nostres illes.
Un mitjà públic que en aquella època es considerava que era
impossible i, avui per avui, es du a terme amb plena normalitat
i tenim assumit, també, a les nostres vides que això és així.
Gràcies a aquesta iniciativa, en el seu moment, del Partit
Popular, avui per avui, gaudim d’aquest mitjà.

El que comentam avui, l’oportunitat que tenim avui és com
gestionar aquest mitjà de comunicació. I com gestionar aquest
mitjà de comunicació perquè aspirem també al màxim consens
possible? Un consens que, entenem, que estava també introduït
a l’Estatut d’Autonomia, un nou Estatut que recollia a un punt
específic que era imprescindible que el Parlament de les Illes
Balears triàs aquest director general. La qüestió està que
entenem que no només era important triar-lo, els diferents
programes electorals varen poder veure que els diferents
partits, entre ells el Partit Socialista, el BLOC, molts dels que
són aquí presents, entenien que s’havia de triar per una majoria
concreta, dos terços d’aquesta cambra.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 21 / 19 de febrer del 2008 989

 

Jo els voldria recordar, precisament, alguna de les frases
que inspiraven aquesta voluntat, així al programa electoral del
Partit Socialista es deia: “Los socialistas impulsaremos la
adopción del sistema de designación mediante elección por
mayoria cualificada de dos tercios por elección para los
responsables de todas las radios y televisiones de titularidad
pública de todos los ámbitos”. Precisament, aquest programa
electoral venia avalat per una frase del president, de l’actual
president del Govern central, del Sr. Rodríguez Zapatero que
deia, ja en el 2004: “Se tiene que acabar con la era de la
televisión del partido y se va a acabar”. És clar,
desgraciadament, veim que se acaba para algunos y no para
otros i a les Illes Balears es veu que hem quedat fora d’aquest
consens que cercava l’Estatut d’Autonomia, que promovia
l’Estatut d’Autonomia i que, llavors, no va aspirar a la
coherència necessària per part dels partits que, avui per avui,
tenen la responsabilitat de govern i que, a un costat deien una
cosa i a un altre es plantejava una realitat ben diferent.

Tampoc no que queda el BLOC fora d’aquest plantejament,
el seu programa electoral deia que “La proposta del BLOC per
Mallorca és assegurar el caràcter professional, independent i
plural dels mitjans de comunicació públics, d’acord amb el
model que propugnam. El necessari control democràtic
d’aquests mitjans no pot conduir a l’establiment de quotes de
partit ni mecanismes de censura política que coartin la llibertat
professional dels seus treballadors”.

Quina realitat més diferent, quina realitat més diferent tenim
avui! És curiós veure com avui, precisament, IB3 és objecte de
repartiment de quotes, això que es deia en els programes
electorals és una realitat precisament en el sentit contrari de
com estava expressat en aquests programes electorals.
Precisament, aquesta frase del Sr. Rodríguez Zapatero no
s’acompleix a les Illes Balears, veim que tenim un director
general que no s’adiu precisament amb aquesta objectivitat que
es cercava, de fet, ell es defineix a si mateix com “jo pos un peu
a cada costat, és a dir, som un polític, faig un encàrrec polític,
però amb uns coneixements professionals del que tinc entre
mans”. Bé, quant als coneixements professionals, encara no
hem tingut oportunitat de conèixer el seu currículum perquè no
ens l’ha entregat, esperem que en el futur tenguem aquesta
possibilitat, però no deixa de ser, entre altres coses, un
exponent d’una forma de gestionar, d’això que sigui clau, que
sigui clau determinar com es tria el director general d’IB3. Una
realitat diferent del 1985, de la creació del mitjà de
comunicació, una posterior publicació d’un nou Estatut
d’Autonomia, uns compromisos electorals pels quals se’ns ha
triat als que som aquí i que avui es veuen totalment abandonats
i incomplerts.

I dèiem, precisament, que si el senyor director general
d’IB3, de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
deia que posava una cama a cada costat, no entraré en més
comentaris -em referia a la política, evidentment, i al món
professional-, també cal aprofundir sobre diverses qüestions
que crec que són especialment rellevants i que fa que ens
haguem de posar fil a l’agulla per cercar la forma de triar el
director general.

Avui per avui, amb l’actuació de l’actual direcció general,
IB3 s’ha convertit en una oficina de colAlocació. Segur que hi
ha crisi, la constatació que hi ha crisi econòmica a la nostra
comunitat autònoma no és altra que alguns partits es veuen
obligats a introduir diverses persones a diversos organismes i
a acollir, dins les files també d’IB3, la filla de Dolça Mulet,
consellera de Participació i Promoció Sociocultural del Consell
de Mallorca, que té un mèrit fonamental, té el carnet d’Unió
Mallorquina, això és una cosa que havia de tenir en compte,
evidentment, el director general; el cap de Serveis Jurídics, fill
curiosament també d’un altre dirigent del Consell de Mallorca,
el Sr. Conseller d’Obres Públiques, curiosament també cap de
Relacions Institucionals i el mateix director general que no
queda fora d’aquesta qüestió.

On queda aquest plantejament que deia la proposta del
BLOC per Mallorca que era assegurar el caràcter professional,
independent i plural? Enhorabona. Han trobat la millor forma
de poder-ho aplicar i ho veim cada dia, no només pel que fa
referència a les colAlocacions a aquesta oficina de colAlocació
ad hoc que tenim actualment a IB3, sinó també amb una
ampliació de càrrecs que no es confessa després a les respostes
parlamentàries, perquè aquí, quan parlam d’aquestes qüestions,
se’ns envia una resposta amb un comparatiu dels càrrecs que hi
havia abans i després i fins i tot se’ns convida a avaluar un
possible estalvi que hi ha. És clar, curiosament dins aquesta
avaluació queden fora la separació del director de publicitat i
del director de màrqueting, se’ns en posa un. Queda fora la
creació de la figura del coordinador d’alAlegacions, també s’ha
oblidat de posar-ho al llistat, quina casualitat! També queda
fora l’assessor d’antena, un director de formació i nous
projectes, perquè evidentment és un cost inassumible per a
qualsevol altre directiu d’aquest canal, és més que evident. I fa
que hi hagi un llistat inconfessable, i dic inconfessable perquè
no es confessa, a la pregunta parlamentària, que fa que dubtem
de com es du a terme aquesta gestió.

I seguim aprofundint. Incompliments, es parlava de
promoció de la producció pròpia, ubi est?, que es diria en altres
casos. Control econòmic i es renuncia al Pla de control financer
proposat pel Partit Popular i començat a aplicar pel Partit
Popular. Es parla d’un excés de producció aliena, jo els vull
recordar, i no llegiré ara el comunicat recent del Sindicat de
periodistes, que vostès estaven al costat d’aquest sindicat de
periodistes fa uns poc mesos, tampoc no fa tant temps, i es deia:
quin desastre IB3, aquest model de televisió del Partit Popular
on es fa tanta producció aliena; quina casualitat que ara és el
model que vostès tenen, no deu ser tan dolent, no deu ser tan
dolent si vostès l’apliquen i consideren que, efectivament, com
diu el mateix director general a comissió parlamentària, és el
model que volem i el model que volem promoure. És el que
volien? És el que varen prometre als ciutadans? És la forma que
tenen vostès d’exercir la seva majoria, quan diuen que tenen
majoria entre tots els partits? Doncs permeti’m que ho dubti i
permeti’m, com a mínim, que els qualifiqui d’incoherents.
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Tenen l’oportunitat avui de cercar aquesta coherència,
només que sigui donar l’opció que una de les seves promeses,
i els en deman només una es porti a terme que és l’elecció per
majoria de dos terços d’aquesta cambra d’un director general
en condicions. Perquè mirin, dóna la casualitat que la pluralitat
periodística tampoc no és que sigui el fort dels nostres mitjans
públics, perquè a una exconsellera del Govern de les Illes
Balears, Aina Salom, a una sentència ferma per part dels
tribunals se la qualifica de presumpta, no succeeix en el cas del
Partit Popular, els puc assegurar a tots que no sol succeir. A un
diputat d’aquesta mateixa cambra, quan va declarar per al cas
Son Homs, es diu que és un testimoni i evidentment per donar
suport a la justícia, faltaria més. Una curiosa relació entre la
imatge d’Eugenio Hidalgo, de fons de pantalla quan es fan
entrevistes a responsables del Partit Popular, també una
curiositat.

I un fet que em pareix especialment remarcable, mirin, i ara
els parlaré d’un mort que tots coneixem. Podem acceptar que
es pogués fer una gravació, podem acceptar que es transmetés
a l’informatiu, allà el criteri periodístic de cadascú, podem
acceptar que fos fins i tot una conversa privada, ho acceptam;
podem acceptar fins i tot que el director general aquell dia no
sortís del canal perquè sortís aquesta informació així com
pertoca, sense ànim evidentment d’intentar trastocar res de la
realitat i d’aquella voluntat dels periodistes; però el que no és
de rebut, en absolut, és que haguem de veure com a un mitjà
públic de les nostres illes s’agafin uns comentaris privats,
s’emetin a la portada d’un informatiu, crec que amb un
qüestionable interès periodístic, i a més a més no es contrasti la
informació amb la mateixa persona a la qual un dia abans se li
agafen aquestes declaracions i l’endemà esmorza amb els
periodistes, li fan una entrevista i les imatges s’oculten dos dies
fins que, evidentment, es presenta davant de tots els mitjans de
comunicació i es presenta evidentment a la nostra portada del
nostre informatiu, amb un interès excepcional per part de tots.
Això no només no és de rebut sinó que és de dubtosa
professionalitat, sense cap dubte.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

I ja alleugerint, dues qüestions més, primera, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, vagi acabant.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dos apunts molt breus, primer de
tot, quin és el resultat d’aquesta gestió espectacular, d’aquest
equilibri polític, fantàstic, i dic polític perquè no puc dir
periodístic, per la qualificació que es dóna a si mateix el propi
director general, són les audiències. Quines audiències tenim?
Just la meitat de les que tenia el Partit Popular, això és el premi
que dóna efectivament la ciutadania a la gestió dels mitjans
públics. I després parlen de canvi, entrarà més endavant. Doncs
miri, quan jo els parl de canvi, el canvi que vostès han proposat
és que el que han fet de la nostra televisió és un telecortijo, el
seu cortijo.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per fixar posicions i per un temps de deu minuts té
la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Serra, una vegada més repetim debats, els diputats del Partit
Popular amenitzen aquest ple amb una nova iniciativa sobre
IB3, sobre la televisió pública de les Illes Balears; vagi per
endavant que aquesta diputada, per tant, també es repetirà amb
la seva votació i hi votarem en contra.

De la proposició no de llei presentada pel Sr. Serra del
Partit Popular se’n podria desprendre que l’actual director de
l’ens públic de Radiotelevisió no ha estat nomenat a partir de
cap tipus de consens. Crec que mereix la pena considerar que
totes les forces polítiques que donam suport al Govern vàrem
participar en un procés de consens, d’acord, que va acabar amb
el nomenament del Sr. Martorell, de consens per tant n’hi ha
hagut fins allà on ha estat possible, vostès no s’hi van voler
afegir.

(Remor de veus)

A més, senyores i senyors diputats de l’oposició, crec que
el seu argument perd tota la força quan vostès varen aplicar el
corró directament a l’hora de nomenar l’anterior directora del
mateix ens; amb qui la varen consensuar?

(Més remor de veus)

El seu discurs d’ara demanant consens em recorda el discurs
neoecologista, quan vostès varen ser depredadors del territori
sense embuts ni cap problema; si demanen allò que vostès no
varen fer, per descomptat que perden tota la força, però bé
supòs que la coherència no és el fort de tothom.

L’actual direcció d’IB3, per tant, ha estat consensuada fins
al punt que s’ha pogut, no més enllà i, a més, tots coneixem la
provisionalitat de l’actual càrrec. Perquè es produeixi una
renovació a una nova elecció al capdavant dels mitjans públics
de les Illes, haurem de dur endavant, entre tots, la llei
reguladora de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, per tant no vulguem posar l’arada davant dels bous i
facem les coses en l’ordre que pertoca.

A penes duem una sisena part de la legislatura ...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Demanaria al Partit Popular, i especialment a alguns
portaveus, que, per favor, abaixin el to perquè se’ls sent més a
vostès que a la persona que intervé i se li fa difícil poder parlar.
Surtin als passadissos, però aquí, per favor, mantenguin, que es
pugui escoltar la persona que intervé.

Sra. Marí, continuï.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Si d’aquesta oposició del PP
depengués, a hores d’ara el director d’IB3 i tot el seu equip ja
hauria rodat el seu cap no sé ja quantes vegades. I en canvi, des
del nostre punt de vista, les coses es fan com toca, la gestió per
part de l’actual direcció de l’ens públic de Radiotelevisió ho
està fent més que raonablement bé. Dur endavant per tant la llei
reguladora de l’ens públic forma part dels compromisos
adquirits per aquest govern, per un govern que és progressista
i que és nacionalista i que és ecologista, i es durà a terme, i es
durà a terme d’una forma consensuada, perquè ha de ser una
llei que duri, i per tant ha de ser una llei ben feta, amb tots els
consensos necessaris. I mentre s’està preparant aquesta llei el
millor que podríem fer entre tots és deixar que les persones que
són al capdavant d’IB3 facin la seva feina, amb el màxim de
tranquilAlitat i de suport per part de tots nosaltres, fa falta per
dur aquesta feina estabilitat i equilibri.

I deixin que pregunti: quan com ara s’havien respectat els
principis de veracitat, imparcialitat i pluralitat informativa?
Supòs que aquests diputats que tanta gràcia els fa aquesta
pregunta s’atreviran a dir que això va ocórrer durant la passada
legislatura, ho sabem tots que ocorria aquest fet; avui, però,
clar, què passa? No es decanten aquests principis a favor del
Partit Popular i en això deu radicar el problema. Ara el PP no
és el protagonista únic, és un dels protagonistes d’IB3, però no
l’únic com sempre ocorria abans, i això supòs que deu ser
especialment preocupant ara, en ple període electoral.

No hauríem de fer però que els arbres de les eleccions ens
impedissin de veure el bosc de la complexa gestió dels mitjans
públics de les Illes Balears, tenim davant, i estam d’acord amb
el portaveu, el Sr. Serra, temes fonamentals, com ara si s’han
de mantenir externalitzats els informatius o si s’han
d’internalitzar; com ho hem de fer per aconseguir una
fidelització de tots els bons professionals que són al capdavant
d’IB3, i de molts d’altres temes que són a la base del projecte
de futur de la nostra televisió i ràdio públiques.

Per tant, senyores i senyors diputats, jo suggeriria que
treballàssim seriosament per fer una bona llei que reguli la
ràdio i la televisió; que ens esmerçàssim a aconseguir el màxim
de consens i que treballàssim tots junts perquè els nostres
mitjans públics no siguin ni partidistes ni una eina de
propaganda a favor del Govern, del que sigui, sinó uns mitjans
professionals cada vegada més incardinats en les necessitats de
la nostra societat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Coincidim amb la portaveu anterior que som davant un debat
absolutament reiteratiu, el Partit Popular, d’ençà que ocupa
l’oposició en aquest Parlament, s’ha dedicat a atacar la tasca
d’IB3. El nostre grup parlamentari, evidentment, no vol entrar
en aquestes lliçons sobre partidisme dels càrrecs directius,
perquè crec que és evident que el Partit Popular no està en
disposició de donar cap lliçó i és evident que en aquest plenari
hem parlat i s’han comentat accions del govern anterior que no
són, precisament, exemples de res i que no val la pena reiterar
per a no entrar en un debat polític que crec que no és
convenient i que ens duria a cap banda bona.

Si parlam d’IB3 parlam precisament de coherència, Sr.
Serra, de coherència perquè els partits que avui en dia tenen la
majoria parlamentària en aquesta cambra han complert els seus
compromisos, i el seu primer compromís ha estat el compliment
de l’Estatut d’Autonomia, i el director de l’ens ha estat nomenat
d’acord amb el que diu i estipula l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears. Però la coherència també perquè ha estat el canvi
que s’ha produït a IB3 un canvi d’aposta clara per la llengua
pròpia, per al procés de normalització, per donar un ús als
mitjans de comunicació públics que realment tengui sentit amb
l’aportació i el cost econòmic que fa la comunitat autònoma.
L’aposta per la llengua pròpia i per la cultura pròpia i pels
esdeveniments i l’apropament i la proximitat a la realitat de les
Illes Balears és evident, i en aquests mesos que han
transcorregut ja tothom que veu TV3 ho ha pogut notar i ha
pogut veure, percebre, aquest canvi en positiu a favor de la
llengua pròpia, que era una proposta de tots els partits que avui
en dia conformen la majoria parlamentària.

En tercer terme, també és un acte de coherència perquè,
evidentment vostès poden discrepar, però des del nostre grup
parlamentari consideram que és evident que hi ha hagut un
augment en la pluralitat, hi ha moltes més persones que
intervenen des de molts més àmbits socials, polítics,
econòmics, etcètera, i per tant la televisió fa un reflex de la
realitat de les Illes Balears molt més complex, molt més plural
i per tant, des del nostre punt de vista, molt més positiu. Ha
estat un acte de coherència, trob jo, perquè es dinamitza i es
continua dinamitzant d’una manera més important que no
passava a l’anterior legislatura l’espai de la indústria
audiovisual de les Illes Balears, es fan molts més programes
amb empreses d’aquí, i a vostè, la veritat és que ja en comissió
parlamentària vàrem detectar una certa indefinició del Partit
Popular, que no sabem si és que no li agrada el model d’IB3, de
l’externalització de la producció, o resulta que vostès volen una
aposta diferent, volen que es converteixin en funcionaris tots
els professionals d’IB3, tots els professionals que d’una manera
directa o indirecta fan feina per IB3, no els agrada el model
actual, l’ataquen, fan seves les declaracions del sindicat, això
no sabem què significa. Nosaltres, ja ho va dir el director a la
seva compareixença a la comissió parlamentària, estam d’acord
amb aquest model, consideram que és positiu, molt més
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eficient, molt més competitiu econòmicament i per tant el
volem mantenir, aquesta és la voluntat. No sé per què
s’estranya tant, vostè incideix reiteradament en aquesta qüestió.

I en realitat, la conclusió de les seves paraules i de la seva
intervenció és que allò que preocupa realment el Partit Popular
és com surt a IB3 el Partit Popular, això és el que centra la seva
intervenció, la seva queixa, el seu posicionament respecte
d’IB3. Evidentment, com surti a IB3 és responsabilitat dels
professionals i vostès no s’haurien d’obsessionar tant per com
surt el Partit Popular sinó per la línia política que vol donar el
Partit Popular a la seva política, perquè IB3 reflexa el que
expliquen tots els partits polítics, inclòs el Partit Popular.

Ja que vostès parlen de consensos, el que haurien de fer i el
que els hauria de preocupar és consensuar el que s’ha de
consensuar que és el consell d’administració d’IB3; sobre això,
que fa falta una majoria qualificada de dos terços, vostès no hi
fan referència, no intenten arribar a un acord sinó que centren
els seus atacs sobre l’actual director d’IB3 i sobretot centren els
seus atacs perquè no els agrada com IB3 reflexa les notícies
relacionades amb el seu partit. Hem de discutir del model
d’IB3, d’aquest model que s’ha posat en marxa que en un parell
de mesos, molt ràpidament, s’ha produït el canvi, coherent amb
la proposta de la majoria parlamentària i no com surt a
determinades notícies d’imputacions o no imputacions o de
virtuals imputacions de càrrecs del Partit Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, l’actual Estatut d’Autonomia
en el seu article 91 diu que el director general de radiotelevisió
autonòmica “ha de ser elegit pel Parlament”, però no indica cap
tipus de majoria qualificada. Ho dic, perquè la proposició no de
llei que presenta el Partit Popular pareix deduir-se que sí s’ha
de consensuar obligatòriament i que per tant, l’Estatut
d’Autonomia s’hauria incomplert. I diu això l’Estatut
d’Autonomia, simplement que serà elegit pel Parlament, perquè
durant la negociació de l’Estatut el Partit Popular, que
aleshores governava i havia nomenat una persona de la seva
confiança al front d’IB3, es va negar que s’introduís aquesta
majoria qualificada.

Ara que el Partit Popular és a l’oposició, pretén fer un canvi
de les regles del joc, pretén fer un canvi d’allò que s’ha aprovat
a l’Estatut d’Autonomia fa només un any i busques. Estam
totalment d’acord amb unes regles de joc el més democràtiques
i plurals possibles, tan si s’està a l’oposició com si s’està al
Govern, però el Partit Popular només demana més participació
i més pluralitat ara i quan tenia l’oportunitat d’aplicar-la no ho
va fer. De fet, la directora general d’IB3 va ser triada sense cap
tipus de consens, que jo recordi, amb els partits de l’oposició.
La mateixa directora general anterior, que quan rebia crítiques
del model de televisió que va instaurar el Partit Popular,
afirmava que l’avantatge d’aquest model era que si hi havia un

canvi polític, el model es podria adaptar fàcilment a allò que els
nous responsables volguessin, admetent clarament que el model
del Partit Popular era un model polititzat.

Des del Grup del BLOC i PSM-Verds volem un model
plural, objectiu, públic, de qualitat, que funcioni amb criteris
professionals i de fet, el Govern de les Illes Balears s’ha
compromès a elaborar al llarg d’aquesta legislatura una llei
reguladora de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
i que entre altres coses pugui incloure el nomenament del
càrrec de director general per una majoria qualificada de la
cambra parlamentària. I quan aquesta llei estigui aprovada, serà
quan en tot cas s’hagi de fer un nomenament del nou director
general amb el sistema que s’acordi. No quan vostès vulguin,
ara en aquests moments, que no tendria sentit fer tot un canvi
de l’equip directiu de radiotelevisió autonòmica. Vull recordar
que tots els càrrecs directius que vostès critiquen, van lligats a
la figura del director general, quan cessa el director general,
cessen tots aquests càrrecs, cosa que abans no passava. Molts
d’aquests càrrecs directius varen haver de ser cessats perquè
aquest sistema no estava així, el Partit Popular ho va fer així. I
com deia, no té sentit ara canviar tot l’equip directiu que ha
començat una tasca, que no té un any d’antiguitat i que encara
no han pogut consolidar tota la feina que estan fent. De fet,
això significaria un retrocés en el funcionament de l’ens.

El Sr. Serra ha parlat de model de gestió, temes repetitius
d’altres intervencions, com ja s’ha expressat per altres
portaveus i que en realitat no formen part de la proposició no
de llei presentada, tot i que està ben en el dret de parlar-ne.
Però nosaltres la veritat és que en primer lloc la televisió que hi
ha ara és producte del que vostès han deixat. I el canvi es va
fent i de fet, ja es va mostrant una ràdio i una televisió més
arrelada en aquest país i que respon a criteris de servei públic
realment. Servei públic que la veritat pensar que abans es
podria donar, relegant la nostra llengua als mínims possibles,
proposant programes com culebrots veneçolans, o programes
de’n Chuck Norris, aquest era el model de servei públic que
vostès tenien i que evidentment ara s’està canviant.

El servei que actualment s’ofereix tan a IB3 Televisió com
a IB3 Ràdio respon als principis d’imparcialitat, pluralitat i
veracitat. No és necessari recordar la gestió del Partit Popular
en anteriors programes, recordin programes infame com el d’IB
Confidencial, o programes totalment esbiaixats com el dirigit
pel Sr. Carlos Dávila, amb tot el meu respecte per ell, però que
evidentment tenien una clara finalitat política d’exalçar el Partit
Popular i intentar enfonsar l’oposició. Aquest era el model que
hi havia a IB3, sí, vostès riuen, però aquest era el model que hi
havia a IB3. Ara en aquests moments tenim que la presència de
persones de distintes sensibilitats polítiques és evident i
efectiva, tan en els espais informatius com en els diferents
programes. De fet, vull recordar que els serveis informatius, la
direcció dels serveis informatius tan a la ràdio com a la
televisió està en mans de periodistes de reconegut prestigi i de
trajectòria personal independent. Això és així, periodistes que
han estat demostrant la seva trajectòria a distints grups
periodístics d’aquesta terra. Això és així, tan a la ràdio com a
la televisió. Cosa que no podem més que felicitar-nos del canvi
que es va fent. Evidentment, que hi ha molta feina a fer, és
evident que hi ha moltes coses per canviar. És evident que hi ha
qüestions a l’aire, com el tema de l’externalització, o
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internalització de determinats serveis, el tema del personal, el
tema del model i de la llei que s’ha de fer. Tot això és evident,
se n’ha de parlar i s’ha de consensuar i al llarg d’aquesta
legislatura estic convençut que es resoldran totes aquestes
qüestions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup PSOE té la
paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Avui
ens trobam novament i a decisió del Partit Popular davant
d’una proposició no de llei referent a l’elecció del director
general de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
Els avanç que aquest grup parlamentari votarà en contra
d’aquesta proposició no de llei perquè creim que no és
l’objectiu a plantejar. Vostès i ho deia el representant del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca, deien que a l’hora de
negociar l’Estatut no els va interessar posar com s’havia
d’elegir el director general i aquí no hi ha cap incompliment. El
que feim i el que fa aquest Govern és complir la norma. Per
tant, no facin més discursos incoherents. 

El model de ràdio i televisió públiques que aquest Govern
planteja i s’esforça en construir i que clarament està diferenciat
el que l’anterior Govern va plantejar, té un seguit d’objectius
a curt i a llarg termini que han de donar resposta a criteris tan
importants com són la cohesió social, la cohesió territorial entre
les quatre illes, la pluralitat i sobretot, la sostenibilitat
pressupostària. Un aspecte fonamental en la construcció dels
pilars que sostinguin una ràdio i televisió públiques que
esdevenguin un espai total de transparència econòmica i
d’equitat pressupostària. Aspecte que no es va tenir gens en
compte en els inicis d’aquest ens públic. Des del primer dia que
es va produir l’elecció del nou director, varen mostrar el seu
desacord a l’hora de triar-lo. Però no poden vostès estar
intranquils perquè aquest director general no sigui plural i així,
com ja va assenyalar el Grup Parlamentari Socialista a la
legislatura passada, quan es va decidir en un gest de la seva
acostumada “dedocracia” a la persona encarregada de dur les
regnes d’aquella televisió pública que acaba de néixer. I que a
més, recordin vostès que va néixer d’aquella manera,
mitjançant llei d’acompanyament. 

Per tant, siguin pacients, estiguin tranquils perquè a
diferència de l’anterior direcció, aquesta aposta fermament per
la pluralitat informativa, perquè els espais d’informació i també
altres programes hi ha sempre presència de persones de distinta
sensibilitat política, tal i com ha demostrat per escrit IB3 a
preguntes formulades al Govern per escrit. Aposta per la
veracitat i la imparcialitat, perquè la direcció dels serveis
informatius està en mans de periodistes de reconegut prestigi i
trajectòria personal independent. No parlin d’IB3, vostè Sr.
Serra no ho pot fer tampoc, com agència de colAlocació, res més
lluny de la realitat, perquè si hem de començar a xerrar del que
va fer vostè quan era president de l’Institut ¡apaga y vámonos!

(Remor de veus)

I el director general d’IB3, a qui tant els agrada criticar, ha
fet una aposta importantíssima per aconseguir una ràdio i
televisió públiques de qualitat, amb una programació més
oberta i sensible a la realitat social de les Illes i allà on sí hi
tenen cabuda, no només les diferents sensibilitats polítiques,
sinó també les diferents sensibilitats socials, cosa que abans era
totalment inimaginable. Està convençut que els programes han
de ser de producció pròpia, feta a les Illes, abandonant una de
les pràctiques més ocurrents i més cares de l’anterior direcció,
la de deixar caure una vegada a la setmana paracaigudistes que
ens venien a contar la realitat de les Illes sense conèixer-les.
Per tant, és un exemple de responsabilitat política amb els
ciutadans i ciutadanes d’aquestes Illes. La voluntat és la
d’esdevenir una llei nova, reguladora de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i que inclourà el
nomenament del càrrec de director general per majoria
qualificada de dos terços de la cambra parlamentària. Aquest és
el motiu pel qual aquest Govern no farà ni utilitzarà IB3, tal
com va fer l’anterior Govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant? Doncs Sr. Serra té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Permeti’m que constati una realitat, una trista realitat, la manca
de voluntat seva de complir amb el seu propi programa
electoral. Resum de totes les justificacions que han intentat dir
aquí els diferents portaveus. No han fet altra cosa que intentar
evadir la possibilitat de pronunciar-se a favor d’un servei públic
que efectivament compti amb una direcció general i principals
responsables de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears sense carnet polític. Avui IB3 està gestionada per gent
amb carnet polític i això sí que és el seu model i és el model
que demostren tenir vostès. Això és el que efectivament estan
fent.

Em parlen de consens. Mirin, precisament quan parlen de
consens..., jo puc parlar de manca de voluntat de consens. Jo li
he dit que va venir una llei del 85, hi havia un Estatut
d’Autonomia enmig, que aquest Estatut d’Autonomia marcava
una fita important, un títol específic de mitjans de comunicació
que obria una via a la que vostès s’apuntaven en els seus
programes electorals. Una vegada més, no volen parlar de
manera coherent, amb les seves promeses, amb allò que se
suposa que els ha duit allà on estan vostès. La definició de
consens que vostès utilitzen saben quina és? Dos, UM demana
i vostès s’hi adhereixen. Això és la seva definició de consens.
Però té una segona part, sí senyor! La recerca del consens a
través d’introduir a més persones d’altres partits, també amb
carnet, dins l’equip directiu. I així si abans el 100% de les
persones eren d’Unió Mallorquina dins l’equip directiu amb
carnet polític, han d’introduir una persona del BLOC
evidentment que formi part com a directora adjunta dels
informatius, perquè efectivament hi hagi el consens que
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pertoca. Això és el consens que vostès busquen i els equilibris
que vostès fan perquè això funcioni.

Miri, el resultat és ben evident. Vostè parlava de la
fidelització dels espectadors. Li agraesc Sra. Marí les seves
paraules en aquest sentit, trob que això és realment important,
no si ho comenta el director general. Vostè i jo tenim una feina
a fer en aquest sentit, a conscienciar l’actual director general,
donat que veig que no hi ha opció d’establir un sistema que el
puguem triar entre tots i consensuar-lo i essencialment ens diu
que no li interessa l’audiència. Quin és el resultat de la seva
gestió? Miri, que el 50% de la població no volen la seva
televisió ni la seva ràdio pública. És així de senzill. Però tenim
una feina a fer en aquest sentit, Sra. Marí estic totalment
d’acord amb vostè.

Unió Mallorquina, Sr. Melià. Miri, això d’oficina de
colAlocació no és gratuït. Si vostès fins i tot em contesten la
pregunta parlamentària amb errors. Vostè em fa comparació de
càrrecs, em diu que ha reduït sous i es queda tan ample. Però la
persona responsable d’IB3 es deixa de banda una dotzena de
persones que no les ha posat allà i que tenen responsabilitats de
direcció. Permeti’m que com a mínim m’ho pensi i pensi que
aquesta coherència de la que vostè xerrava no és tal i que qui
realment incompleix els seus compromisos no és això. També
els que incompleixen els seus compromisos són vostès, a
nosaltres ja ens anava bé el tema de l’externalització, era una
proposta nostra, ho vàrem fer nosaltres. Són vostès els que
varen prometre el contrari, són els partits que donen suport a
IB3 en aquest moment els que varen prometre el contrari, i avui
se n’amaguen, tot els sembla bé. Consens, adhesió, ja va bé.

No entraré en el tema de la llengua perquè és un tema molt
extens. Jo crec que estan acomplexats i que enlloc d’emprar la
nostra llengua, les modalitats pròpies de les nostres Illes, vostès
se’n van a Catalunya a imitar-los i comprar programes allà i
prefereixen una imitació dolenta de TV3, abans que una bona
IB3, que és el que nosaltres proposam i proposa el Partit
Popular.

Indústria audiovisual sí, és capaç de dir-me el percentatge
de facturació de les diferents empreses. El director general
d’IB3 l’altre dia va dir que hi feien feina 25 empreses, digui'm
la facturació de cada una i jo li diré si està concentrat o no. Just
aquesta dada em bastaria, no passi pena que li ho demanaré.
Responsabilitats dels professionals, ja li ho he comentat abans.
Des del moment que la directora adjunta d’informatius és la
persona que és, em pareix fantàstic, no vull dubtar de la seva
qualitat com professional, però permeti'm que dubti de la seva
objectivitat, com a mínim aquesta qüestió.

Sr. Barceló, em parla de model polititzat, manquen els
exemples. Jo crec que n’he donat abastament, amb carnets,
noms i llinatges, fins i tot el director general i que contradiuen
les seves paraules Sr. Barceló, em sap greu. Contradiu el que
vostè diu i el que vostè considera adequat, és la realitat que
tenim. Em parla de programes esbiaixats. Li cont jo distribució
dels actuals debats? Vol que li conti? Vostè ho està obviant
perquè li interessa obviar-ho i perquè vostè sí que se sent
representant i se sent representat obviant un 47% de la població
que està en aquest costat de l’arc parlamentari, vostès obvien,

però estan ben representants. Vostè ha d’adherir-se a aquesta
opinió comú sobre IB3 ja li va bé.

Altres qüestions. Mirin, no em parlin del tema econòmic
perquè un fa que un encara s’encengui un poc més. Qui ha
renunciat al Pla d’equilibri econòmic són vostès. Sr. Dalmau,
em sap greu, només arribar dues accions en temes econòmics,
ampliació de 25 milions d’euros, a través precisament de llei
d’acompanyament i altres sistemes que vostè denunciava i
precisament una equitat pressupostària que encara no hem vist
per enlloc i que per suposat ha suposat renunciar a aquest
control financer que nosaltres proposàvem. Això han estat les
seves accions a l’àmbit financer...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí gràcies, Sra. Presidenta per la seva generositat.
Convidaria a no comparar-se amb altres qüestions, quan ha fet
referència al tema de l’Institut. Miri, jo encara no he fet fora
250 persones per motius polítics, amb noms i llinatges, amb
currículums...

(Aplaudiments)

...amb una persecució com mai s’havia vist. Jo li puc parlar
de consens i li puc parlar de consens perquè el meu cap
econòmic financer era un ex-director del SOIB d’Esquerra
Unida. Li puc parlar de consens, perquè el coordinador de la
Residència de la Bonanova era un batle del PSOE d’Alaró. Li
puc parlar de consens perquè el coordinador de Menors era un
senyor d’Unió Mallorquina. I no tenia cap problema que ho
fossin, cap ni un. Són exemples més que sobrats d’allò que és
persecució política i fer fora la gent, com vostès han fet,
deixant de banda el servei i deixant que el servei no funcioni.
Li cont el cas d’ahir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra, no pot contar-nos res més per avui.
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EL SR. SERRA I TORRES:

El que està clar són dues qüestions...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pastor, per favor vostè no està en ús de la paraula!

(Rialles)

EL SR. SERRA I TORRES:

Acab Sra. Presidenta. El que jo he fet...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra, du 5 minuts...

EL SR. SERRA I TORRES:

Veig que em pas 2 minuts i 13 segons, li deman 30 segons
més de generositat. Dues qüestions, d’aquest tema lliçons les
mínimes, entre altres qüestions perquè li he donat arguments
més que sobrats per a aquesta qüestió i el que han fet vostès ha
estat deixar serveis desemparats. El mateix que fan a IB3 quan
es neguen a aquesta proposta amb una perfecte voluntat de
seguir controlant IB3 i seguir tenint gent amb carnet polític
(...). Això és el que vostès volen.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Conclòs el debat, procedirem a la votació. 

Passam a votar. Votam.

Sí, 28; no, 29. Per tant, decau.

V. Votació de la Moció RGE núm. 4211/07, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a residències a Eivissa,
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 2931/07.

I passarem al següent punt de l’ordre del dia. Esperam que
surti el quòrum per passar a la votació.

Si els pareix bé, passam a la votació. Votam.

Si els pareix bé, donat que som conscients que no hi ha
quòrum, podem estalviar la votació... els sembla bé?

Ho passam per a la propera setmana.
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