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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem amb el primer
punt de l'ordre del dia que són les preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 1636/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a parador turístic a
l'hospital Verge de Montetoro de Menorca.

La primera és la presentada per la Sra. Misericordia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular. 

Sra. Sugrañes, té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Aquesta pregunta va dirigida al conseller de Sanitat perquè,
darrerament, surten notícies contradictòries i és curiós que fins
ara crèiem que l'hospital Verge de Montetoro, l'antic hospital,
seria destinat a ús sanitari, sociosanitari, i ara resulta que surten
fent un oferiment, per part del Consell Insular de Menorca, de
parador. Voldríem saber l'opinió del conseller de Sanitat
precisament quan ell, el dia 15 d'agost del 2007, als mitjans de
comunicació es va fixar com a prioritat  tres punts: el

desenvolupament, en uns mitjans posava el desenvolupament,
a altres la revisió del Pla sociosanitari; segon, estudi de les
necessitats i viabilitats de l'edifici; i tercer, que el Verge de
Montetoro podia acollir els usos sociosanitaris. 

El mateix 15 d'agost del 2007, a un altre mitjà, deia el Sr.
Vicenç que: "Virgen de Montetoro acoja usos socio
sanitarios", i en un altre mitjà de comunicació deia que les
prioritats de Menorca passaven, urgentment, per un estudi de
necessitats d'infraestructures i ús del Verge de Montetoro. Però
curiosament el dia 19 de febrer del 2008, una  vegada surt
anunciat que el Verge de Montetoro es vol destinar a parador,
canvia el disc i ens diu que:"la opción de ubicar otro
equipamiento socio sanitario en las instalaciones del antiguo
hospital es una decisión que podemos discutir, sin urgencias,
con las administraciones implicadas."

Considera que no és una urgència defensar el dèficit
d'aquesta falta de llits a Menorca?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Sr. Thomàs, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, moltes gràcies, Sra.
Diputada. Miri, jo només puc manifestar el meu respecte per
les decisions o propostes que pugui realitzar una altra
administració, en aquest cas el Consell Insular de Menorca, no
tenc cap dubte que sempre són molt meditades i que l'únic que
cerquen és l'interès general dels ciutadans i de les ciutadanes de
Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Sra. Sugrañes, té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. Conseller. Bé, llavors el que li he de dir és que
entre les administracions i aquest hexapartit no s'entenen, entre
les administracions del mateix color polític hi ha una, encara,
descoordinació més gran. 

Vostè no pensa defensar que l'interès general, en aquest
moment, passa precisament per donar solucions a totes aquestes
famílies, a tots aquests malalts que estan pendents d'aquesta
necessitat de llits? Em vol dir què vostè va arribar el 15 d'agost
del 2007 va dir unes coses que no creia i que no pensava fer?,
què és el que no ha fet, no ha revisat el Pla sociosanitari?, què
és el que no ha fet, estudiar les necessitats i viabilitats de
l'edifici?, què és el que no ha fet, pensar en el Verge de
Montetoro per a ús sociosanitari? 

M'està dient què el 15 d'agost va dir que les seves prioritats
són aquestes, fa més de deu mesos i encara no ha fet res de res.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Sr. Thomàs, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Moltes gràcies. Miri, vostè sap molt bé que la conversió de
l'antic hospital en un centre sociosanitari és un tema del qual
s'ha parlat molt, és un tema complex que afecta diverses
administracions, Ajuntament de Maó, consell insular, Ministeri
de Treball i Govern. El que sí sé és que quan vàrem entrar a
governar l'anterior govern no hi havia donat cap passa ni vàrem
trobar cap document de futur per a aquesta estructura física.
Nosaltres sí que hem colAlaborat amb el consell insular i no com
va fer el Partit Popular que el va ignorar. Nosaltres hem signat
una revisió amb el Consorci Sociosanitari i això és el que estam
fent. Del que pot estar ben segura és que Menorca tengui un
parador nacional no és una responsabilitat d'aquesta conselleria,
però sí que li puc assegurar que treballarem amb el consell
insular perquè hi hagi un nou centre sociosanitari a l'antic
Verge de Montetoro o a una altra ubicació. 

Construir un parador nacional a Menorca no implica,
evidentment, abandonar la idea de disposar d'un centre
sociosanitari, sempre anirà lligat a la creació d'aquest centre
sociosanitari que vostès, torn a dir, ni tenien previst perquè
estudis no n'hem trobat cap.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. 

I.2) Pregunta RGE núm. 1637/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes al sector agrari.

La següent pregunta la formula el Sr. Josep Juan i Cardona,
del Grup Parlamentari Popular. Sr. Cardona, té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta va dirigida a la
consellera d'Agricultura, i voldríem saber, a la vista de les
notícies que surten que tanquen explotacions ramaderes, que les
associacions agràries estan preocupades perquè no es fa front
a les ajudes necessàries que s'havien compromès per palAliar la
crisi del sector agrari, quantes explotacions, Sra. Consellera,
hauran de tancar perquè el Govern de la comunitat autònoma
pagui les ajudes per palAliar la crisi del sector agrari?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cardona. Sra. Amer, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D'AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, cap ni una més. El
Govern està compromès amb el sector i, per tant, amb les
ajudes que arribin bé i, per tant, assegurar la continuïtat del
sector.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Amer. Sr. Cardona, vol fer ús de la
paraula? Te la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vol dir la Sra. Consellera que no
en tancaran cap més perquè ja no en queden? Perquè escolti,
miri, a data d'avui encara s'estan fent les inspeccions dels
temporals del mes d'octubre, això significa que els pagesos han
d'acabar, segons les notícies que tenc, la setmana que ve. Això
significa que els pagesos no poden tocar la finca o no poden
tocar on hi hagut els mals fins que els inspectors ho hagin vist.
No només no cobren les ajudes sinó que encara no poden, quan
és temps de sembrar, encara no poden tocar la finca per mor
que Agricultura no ha anat a veure'ls. A data d'avui no es té
coneixement de quina serà l'ajuda que rebran els pagesos que
cultiven cereals pels danys de la sequera de l'any passat. A data
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d'avui, si no vaig errat, encara no s'han començat a pagar les
ajudes del Pla de xoc, un pla de xoc que s'havia compromès des
de fa sis mesos i que en sis mesos l'únic que ha fet és anar a
Eivissa, ahir, a prometre'ls 400.000 euros que encara no saben
quan cobraran.

Miri, Sra. Consellera, jo li demanaria una cosa, li he de
reconèixer, això sí, li he de reconèixer una cosa, vostè surt molt
bé a la foto, vostè és una consellera molt fotogènica, una
magnífica consellera que sap anar per tot i que empra tot el seu
temps a anar per tot i a fer-se bones fotos i surt vostè molt bé,
amb això li he de donar l'enhorabona, però seria convenient que
entre foto i foto fes una miqueta de feina, seria convenient que
entre foto i foto ordenàs les coses i donàs prioritat al que
realment té importància, seria convenient, Sra. Consellera, que
en aquest moment no haguéssim de parlar que si es comencen
a pagar les ajudes o no, de si fa un dia o dos que s'han pagat
ajudes o si no se n'ha pagat cap; seria hora, Sra. Consellera, que
a sis mesos d'haver anunciat aquest pla, vostè pogués anunciar
que s'havien pagat totes les ajudes i que s'havien fer front als
compromisos que s'havien de fer, i això, Sra. Consellera, no ho
ha fet, vostè només fa fotos que pugui sortir bé i això és molt
trist per al sector.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Sra. Amer, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D'AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Sr. Juan Cardona, vostè em parla que han abandonat
explotacions ramaderes, sap quantes en varen abandonar el
2004-2005, explotacions ramaderes de llet, de boví de llet? Són
52, sap quantes el 2005-2006? 51. Aquesta legislatura passada
varen ser un total de més de 140 explotacions ramaderes, i
després em demana per les ajudes. L'any passat, 2007, es varen
aprovar just en subvencions més de 41,6 milions d'euros, 30
milions el segon semestre, quantes n'hi ha pressupostades
enguany, 2008? N'hi ha 53 milions i d'aquestes n'hi afegim 16,6
milions per compromisos, perquè complim els compromisos,
per tant, les ajudes arriben.

M'ha parlat del Pla de xoc. El Pla de xoc és un bon exemple
d'actuacions immediates, però també, i ho sap perfectament
vostè, no just posam mesures immediates que avui, avui poden
començar a demanar les solAlicituds, avui poden demanar les
solAlicituds, també en el Consell Insular d'Eivissa, que em
parlava vostè, avui ja poden començar, per tant, bon exemple
d'actuacions immediates quan ho demana el sector, però també
una altra cosa més important, per què ho demana el sector?
Mesures estructurals, i això també és el que feim. Per tant,
mesures estructurals temporals també es cobraran la setmana
que ve, la setmana que ve ja cobraran, no visitar, la setmana
que ve també cobraran, per tant, actuacions immediates, ja dic,
per qüestions conjunturals com hi havia amb la pujada de preus
de cereals, però també allò que demana el sector, mesures

estructurals per donar la continuïtat al futur. Aquesta mirada
llarga de què parla el president. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Amer. 

I.3) Pregunta RGE núm. 1638/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni per a la neteja de torrents.

La següent pregunta és la número 3 i la presenta la Sra.
Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El 19 de febrer, per tant fa
sols una setmana, mateixa cambra parlamentària, es varen dir
unes paraules arran d'una pregunta que es va fer: "ens donarà
una gran tranquilAlitat donat que som a finals de legislatura i
que convé formalitzar aquest acord ara que el tenim assolit.
Una vegada que a Madrid estan disposats a invertir convé
agafar-los de paraula i posar-ho per escrit el més aviat millor".
Paraules textuals recollides en el Diari de Sessions dites per
l'Hble. Conseller de Medi Ambient. 

Per tant, si dia 23 d'octubre hi va haver una reunió bilateral
amb el Sr. Zapatero i el Sr. Antich, on, entre d'altres coses, el
Sr. Antich va demanar que com hi havia hagut les tempestes del
passat octubre, s'invertissin 30 milions d'euros per netejar els
torrents més principals que afectaven, especialment, la zona de
Palma, també són doblers que ofereix Madrid i també estam a
finals de legislatura, la nostra pregunta és, s'ha signat ja aquest
conveni?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Sr. Grimalt, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Soler, la resposta és no, no
s'ha signat aquest conveni.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt. Sra. Diputada, vol fer ús de la
paraula?
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LA SRA. SOLER I TORRES:

Sr. Conseller, nosaltres estaríem molt contents que el
signàs, és a dir, és una inversió que ve estatal i, per tant,
estarem d'acord que el pugui signar. No ens ve de nou que el
Sr. Zapatero vengui a Balears, faci promeses i que a final de
legislatura no hagin arribat. Segurament això és fum, fum, fum,
arribarà dia 25 de desembre i dins la cova, si continua el Sr.
Zapatero, no trobarem ningú de fred ni de fam, perquè a
Madrid moltes promeses i poques realitzacions. Estam amb
vostè si aconsegueix aquest conveni, és imprescindible per a les
Illes Balears per fer les neteges dels torrents així com cal,
perquè tenim clar i segur que si no signam convenis i no hi ha
doblers quan tornarà a venir el mes d'agost tots els municipis
rebran una carta dient en aquest torrent hi ha brutor, en aquest
torrent hi ha brutor i, com sempre, tornarà a recaure la
responsabilitat sobre els municipis. Només ens recordam en
aquest parlament i en aquest govern que vostè està de Santa
Bàrbara quan trona i fa llamps, abans del setembre i d'octubre
li demanaríem que, per favor, aquests doblers arribassin. Jo
només li garantesc una cosa, que a partir de dia 9 de març, amb
el Sr. Rajoy, nosaltres l'ajudarem perquè aquest conveni arribi.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Grimalt, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Soler, primer de tot li he dir
que jo també estaria content si aquest conveni ja estigués
signat, però vostè ha dit que això només era fum i li he de dir
que no, que fum i 10 milions d'euros. És a dir, en els
pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2008 hi ha una
partida de 10 milions d'euros per a actuacions a torrents de les
Illes Balears. Per tant, jo crec que no és just dir que només és
fum, perquè hi ha fum i 10 milions d'euros, que és molt
important.

Dia 11 de gener, un cop aprovat els pressuposts generals de
l'Estat, vàrem entregar un esborrany al secretari general del
ministeri, una proposta de conveni per aplicar aquests 10
milions d'euros que hi ha en els pressuposts d'enguany d'acord
amb converses mantingudes amb el ministeri on volíem arribar
a 60 milions d'euros en quatre anys i finançar actuacions a
torrents de Palma, Manacor, Sa Llavanera d'Eivissa, etcètera.

La veritat és que en aquests moments encara estam pendents
que ens donin resposta d'aquest esborrany, que ens diguin si és
correcte i si l'aproven i el signen i en aquest sentit ens agradaria
que això fos el més aviat possible, però la veritat és que és
injust dir que no hi ha res perquè hi ha 10 milions d'euros en el
pressupost general de l'Estat que diu per a actuacions, no sé si
diu en torrents o barrancs, de Balears, per tant, la partida hi és
i ens agradaria que aquest conveni se signàs abans. En
qualsevol cas jo, Sra. Soler, permeti'm, jo crec que ni vostès ni
el Partit Socialista poden parlar molt fort en aquests temes

perquè duen trenta anys de democràcia governant els uns i els
altres i les Illes Balears, la veritat, és que estam molt
malmenades. Ara bé, en aquest cas, jo crec que és de justícia
reconèixer que en el pressupost general de l'Estat hi ha 10
milions d'euros per a actuacions a torrents de les Illes Balears
i que confiam que, siguin uns o siguin els altres els que
governin a partir de dia 10 de març, aquesta assignació
pressupostària acabi amb actuacions al torrents de les nostres
Illes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt. 

I.4) Pregunta RGE núm. 1640/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a construcció del nou edifici dels Jutjats a Eivissa.

La següent pregunta la formula el Sr. Jerez i Juan del Grup
Parlamentari Popular.

No hi és? Em comuniquen que el Sr. Jerez no hi és i, per
tant, decau la pregunta.

I.5) Pregunta RGE núm. 1647/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a evolució de les condicions de treball
dels metges.

Passam a la següent que la formula el Sr. Antoni Diéguez i
Seguí. Sr. Diéguez, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, recordamos, ante
la inminencia de una posible huelga convocada por un sindicato
médico, que hace unos años, en un solo año del anterior
gobierno de progreso entre los años 2002 i 2003, el precio de
las guardias que se pagaba por las guardias pasó de 11 a 17
euros, que luego en cuatro años de gobierno del Partido
Popular apenas subió el IPC y que durante todo este tiempo el
sindicato guardó silencio. Que en cuatro años de gobierno del
Partido Popular no se ha pagado nunca a los médicos de
Menorca o de Ibiza el plus de Formentera y el sindicato ha
guardado silencio. Que cuando en el 2006 el gobierno del Sr.
Rodríguez Zapatero forzó a las autonomías a aumentar el
sueldo a los residentes, el gobierno del Partido Popular no lo
hizo, y el sindicato ha guardado silencio. 

Con todo esto le pregunto, ante estas circunstancias, Sr.
Conseller, cuál ha sido la evolución de las condiciones de
trabajo de los médicos del Insalud en los últimos años?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Thomàs, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Diputat.
Miri, jo crec que aquí hi ha dos períodes molt clars, el període
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de devuit mesos que va estar gestionat pel pacte de progrés i els
quatre anys que ha gestionat el Partit Popular. 

Parlem de dos conceptes bàsics, un que són retribucions i
un altre que són recursos humans. En divuit mesos de gestió del
pacte de progrés les retribucions dels metges varen pujar un
10%. Si comparam el que va passar en divuit mesos respecte de
quatre anys del Partit Popular uns varen pujar un 10% i els
altres, en quatre anys, varen pujar un 13%. La realitat és que el
gener del 2008 els metges d’aquesta comunitat són a la tercera
comunitat autònoma d’Espanya en tenir millors retribucions en
concepte de sou. 

Vegem què ha passat amb l’hora de la guàrdia. Quan va
entrar el pacte de progrés es cobrava a 11,5 euros, al cap de
divuit mesos es pagava a 17,5 i nosaltres ho hem trobat a 18,2,
és a dir, en quatre anys es va pujar 0,7 euros per hora, en quatre
anys de gestió del Partit Popular. Actualment, gener del 2008,
estam a 19,23, si volem comparar: quatre anys PP 0,7 euros
hora, set mesos de gestió d’aquest govern ha pujat un euro
hora. Això ens situa en el cinquè lloc com a comunitat
autònoma, però, evidentment, jo com a conseller només puc dir
que em crida l’atenció el canvi d’actitud de determinades
organitzacions respecte d’aquest problema. La veritat és que
nosaltres no volem perpetuar aquesta situació i hem fet una
oferta de modificació que si és acceptada, d’entrada, ens
situaria en la setena comunitat autònoma, però amb una
diferència, amb una clàusula de revisió anual per no perdre
poder adquisitiu.

Si volem  que parlem d’una altra cosa important en aquest
àmbit que són els recursos humans només donaré una dada
referent a atenció primària, en quatre anys de gestió del Partit
Popular en totes, en totes les Illes, només es varen posar vint
metges i deu pediatres. En set mesos de gestió d’aquest govern
hem posat vint-i-set metges de família i set pediatres. Si volem,
podem comparar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diéguez, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Desde luego, Sr. Conseller, los
datos son claros y rotundos. Con criterios sindicales no se
puede entender el silencio del sindicato cuando gobierna el
Partido Popular y la inquietud cuando gobiernan otros. Con
criterios políticos sí que se puede, con sindicales, no. 

Sr. Conseller, no tiene usted delante una protesta sindical
sino una protesta política. El Partido Popular está utilizando a
los médicos y con ello la salud de los ciudadanos por motivos
políticos y si no es así por qué se convoca a la huelga a la
víspera de las elecciones generales y, si no es así, qué hacía el
presidente del sindicato de médicos en la sede del Partido
Popular el pasado 19 de febrero por la mañana y también por
la tarde si no era hablar de la organización de la huelga, si no
era hablar de la organización de la huelga. 

(Aldarull a la sala)

Todo el mundo es libre de ser amigo de quien quiera y el
presidente del sindicato de médicos tiene toda la libertad del
mundo para coordinar sus acciones con el Partido Popular, toda
la libertad del mundo, pero los ciudadanos y los médicos tienen
que saber que con la convocatoria de la huelga, en vísperas de
elecciones, sólo se busca obtener votos para el Sr. Mariano
Rajoy, que está bien necesitado, lo entiendo, pero no se puede
jugar con la salud de los ciudadanos y los que salgan
perjudicados tendran que saber que el Partido Popular pone por
delante del derecho a la salud los intereses necesitados del Sr.
Mariano Rajoy.

Sr. Conseller, si tiene que negociar la solución al conflicto,
si tiene que negociar la solución, ahórrese intermediarios, llame
directamente al PP, igual esta mañana encontraba allí al
presidente del sindicato.

Nada más, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 1626/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Marián Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a ràtio de població de metges d'atenció
primària.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta la formula la diputada Sra. Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Parlam ara d’atenció primària. És
prou conegut que el nombre de pacients per cada metge de
primària és a Balears molt per damunt dels 1.500 recomanats.
Segons l’informe de despesa sanitària elaborat pel Ministeri
d’Economia i Hisenda la taxa de metges d’atenció primària a
Balears és de 62 per mil habitants, dotze punts per sota de la
mitjana estatal. En el cas d’Eivissa i Formentera els metges de
capçalera reben entre vint-i-nou i trenta-quatre pacients al dia,
quan la mitjana aconsellada és de vint-i-quatre usuaris. A les
Pitiüses amb data de juliol del 2006, les darreres que hem
trobat a l’hemeroteca, a cada metge el corresponia 2.368
targetes sanitàries. 

Davant aquesta situació li fem la següent pregunta, es
considera necessari, des de la Conselleria de Salut i Consum,
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disminuir la ràtio de població assignada per metge d’atenció
primària d’aquests últims anys a les Illes Balears?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Sr. Thomàs, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Diputada. Miri, l’escenari a juliol del 2007, segons les dades de
la conselleria, ens trobam una ràtio d’un metge de família per
a cada 1.945 persones. Sens dubte, això és fruit d’una
determinada planificació en recursos humans que hi havia fet
el Partit Popular durant els quatre anys que va gestionar la
conselleria. Evidentment, el nostre repte per aquesta legislatura
és disminuir aquesta ràtio que heretam de 1945 a una ràtio en
torn a 1.500, això, evidentment, és millorar l’atenció primària
que és el nivell més proper als ciutadans. 

Nosaltres treballam amb tres eixos, un que el treballam amb
metges i infermeres que és l’aplicació de les estratègies AP21
a atenció primària en la millora d’infraestructures i en la
millora dels recursos humans, nosaltres volem incrementar i de
fet ho estam fent, incrementar progressivament els metges de
família i els pediatres i les infermeres a nivell d’atenció
primària. L’any passat, en els set primers mesos del nostre
govern, s’han incorporat vint-i-set metges de família, set
pediatres i vint-i-tres infermeres, i aquest any 2008
incrementarem en trenta-cinc metges i trenta-dues infermeres.
Si volem comparar el Partit Popular, en quatre anys, només va
augmentar en vint metges i deu pediatres. El nostre horitzó és
arribar a les 1.500 cartilles. 

Evidentment, nosaltres donam passes. Ara, en una data
propera s’obrirà el nou centre de salut a vila d’Eivissa, i això
ens permetrà que dos dels centres de salut de la ciutat d’Eivissa
puguin passar d’aquesta ràtio que vostè deia superior a dos mil,
puguin ja arribar en un mes, mes i mig, a una ràtio de 1.500
cartilles. Nosaltres anam per aquí, només recordar que quan,
ara, el Partit Popular té pressa, recordar que la consellera
Castillo en el mes de maig del 2007 va signar un document amb
els sindicats i els professionals on es comprometia arribar a una
taxa de 1.500 targetes metge de família al final de l’any 2010.
Això és el document que va signar la Sra. Castillo.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Vol la paraula, Sra. Suárez? Té la
paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, presidenta. Molt breument, simplement expressar
la nostra congratulació per la sensibilitat del Govern cap aquest
tema i, especialment, que ja, a vuit mesos del començament de

la legislatura, es vegin mesures pràctiques per corregir aquest
problema.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. 

I.7) Pregunta RGE núm. 1639/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a signatura del conveni
ferroviari.

La següent pregunta és la RGE núm. 1639/08 i és
presentada per la Sra. Margarita Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Des
de fa vuit mesos que entrà el nou govern que el conseller de
Mobilitat i el president del Govern ens han estat anunciant la
signatura imminent d’un conveni ferroviari després que durant
tota l’anterior legislatura i malgrat l’acord Partit Popular-Partit
Socialista ni tan sols vàrem aconseguir que ens donessin cita,
però fa vuit mesos pareixia que tot anava a canviar, resulta que,
ara fa dos plenaris ens vàrem assabentar que el conseller de
Mobilitat es conforma amb menys d’un terç del que ens
pertoca, 600 milions d’euros en lloc de 2.069 milions d’euros.
El mateix dia que el conseller ens diu això aquí el Sr. Sampol,
candidat al Congrés, promet en roda de premsa a l’estació
intermodal un conveni ferroviari de 2.000 milions i encara ens
diu que ens pertocaria més per població, i per afegir més al
banyat la setmana passada el conseller filtrava als mitjans de
comunicació la seva decepció perquè el conveni ferroviari no
arriba. 

Jo crec que després de tants de despropòsits de tants de
culebrón és ben hora que siguem un poc seriosos i per això li
demanam, quan pensa que es podrà firmar el conveni
ferroviari?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Vicens, té la paraula.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Diputada, a part
d'algunes argumentacions que vostè ha fet que no hi estic gens
d’acord, vostè em demana si es podrà procedir a la signatura,
quan jo li puc assegurar que aquesta conselleria ha fet la feina
que hi havia de fer amb eficàcia i ràpidament per tenir el
conveni a punt. Ara s’està tramitant, hi ha bona predisposició
i un compromís, però no està signat i això, efectivament, no
està signat abans de les eleccions, cosa que m’hagués agradat
i, efectivament, vaig mostrar la meva preocupació, no decepció,
però sí la meva preocupació públicament. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Sra. Cabrer, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, jo crec que el conveni
ferroviari és la major estafa electoral que hem viscut del Partit
Socialista durant tota aquesta legislatura. No és que no estigui
firmat és que ni tan sols ha anat al Consell de Ministres. Han
tengut quatre anys per dur un conveni ferroviari al Consell de
Ministres perquè a més el Partit Socialista ha estat quatre anys
omplint-se la boca dient-nos que arribarien doblers per al tren
i ni tan sols ha anat al Consell de Ministres. Jo crec que és el
major engany que hi ha hagut a aquesta terra durant molts
d’anys i sobretot és una moto que vostè ens ha volgut vendre a
tots els ciutadans que jo crec que els retracta del que ha estat un
frau en matèria d’inversions del govern del Sr. Rodríguez
Zapatero, però li he de dir, Sr. Conseller, que jo crec que el
BLOC tampoc no es salva d’aquesta situació, jo crec que el
BLOC, que renuncia a un terç del conveni ferroviari, 600
milions en lloc de 2.000 milions, demostra que vostès ja no són
nacionalistes, jo ja li ho vaig dir, vostès són nacionalistes de pa
amb fonteta, aquí dins diuen una cosa i fora diuen una altra
cosa i no només ja no són ni nacionalistes tampoc no són ja ni
ecologistes, jo crec que ho veurem, ho hem vist amb la
construcció d’habitatges en sòl rústic, però la realitat és que
avui per avui tenim el transport públic paralitzat i per això jo li
recoman, Sr. Conseller, que vostè, avui, vagi al míting del Sr.
Rodríguez Zapatero, tregui la pancarta i reclami el que
necessiten i el que ens deuen als ciutadans de les Illes Balears.

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, moltes gràcies. Sra. Cabrer, bé parla del pa amb fonteta,
ho deixarem, no sé si vostè sap el que vol dir això. Miri,
d’estafa res. D’estafes, vostè no en pot parlar, ni molt manco.

Miri, crec que ja està bé de burlar-se i de menystenir els
ciutadans de les Illes Balears, pel que fa a la matèria
d’inversions ferroviàries. Tenim transferències des del 1994,
des del 1998 tenim un REB que varen anar a provar vostès, que
compromet l’Administració de l’Estat amb la potenciació dels
transport ferroviari. La realitat just és una, Sra. Cabrer, i és que
vuit anys de govern estatal del Partit Popular i ara quatre anys
de Govern del PSOE, el resultat és que, per ara, ni un sol euro
per al tren, ni un sol euro. Això, vostè ho ha de recordar, però
no just això, vostè va aprovar un pla de transports, del 2005 al
2012 que, efectivament, actualitzat pot dur 2.000 milions
d’euros, però el va aprovar sense cap tipus de finançament i va
ser vostè qui va renunciar, nosaltres no renunciam a res. Ni un
sol euro compromès per part seva i es va passar el 2005, el
2006 i el 2007 sense fer res pel tren, senzillament va fer un

metro, va invertir en un metro -i això d’invertir és una manera
de dir-ho- que no estava ni tan sols a aquest pla director
sectorial.

Per tant, els únics que han invertit en tren, realment, en
aquesta terra, ha estat durant el pacte de progrés i li record que
amb fons propis, desgraciadament amb fons propis, perquè
vostès governaven a Madrid i tampoc no varen donar ni un
duro. Per tant, jo li torn repetir una cosa, li ho dic ben clar, el
Govern estatal, tant del Partit Popular com del PSOE ha oblidat
repetidament les Illes Balears en qüestió ferroviària,
repetidament. Esperem que això no torni ser així. Li assegur -li
assegur- que aquest conseller serà molt reivindicatiu amb això
perquè, miri, aquest conseller no és un conseller ni del Sr.
Rajoy ni del Sr. Zapatero, això li ha de quedar ben clar i serà
molt reivindicatiu amb això.

A més a més, a més a més, estic segur que, a més de ser
reivindicatiu, tenc tot el Govern amb això perquè aquest govern
el que vol és invertir en transport públic perquè creu en el tren,
Sr. Cabrer, no com vostè que l’únic que va fer és omplir de
ciment aquestes illes durant quatre anys.

I.8) Pregunta RGE núm. 1646/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a protecció i conservació
de les restes arqueològiques.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta la formula la diputada Sra. Maria
Cristina Rita. Sra. Rita, té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Sanitat, tal com
s’ha divulgat àmpliament per la premsa, les obres de l’hospital
de Son Espases van afectar una zona molt sensible des del punt
de vista del patrimoni històric de l’illa de Mallorca. Tal com
era d’esperar, han aparegut restes arqueològiques susceptibles
de poder explicar una part de la història d’aquesta illa. És per
aquesta raó que li deman, quines són les perspectives de
protecció i de conservació de les restes arqueològiques
localitzades al solar de Son Espases?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Sr. Thomàs, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Diputada, el primer que vull fer és recordar que les obres de
l’hospital Son Espases varen ser adjudicades el desembre del
2006 i que dia 6 de febrer de l’any 2007 es varen començar les
obres. Quan nosaltres vàrem entrar al Govern, tota la
cimentació de l’edifici principal ja estava feta, no va ser fins el
9 de maig del 2007 quan el Partit Popular va trobar a bé fer cas
a una petició del Consell Insular perquè s’incorporassin dues
arqueòlogues al seguiment d’aquesta obra. Aquestes
arqueòlogues han estat fent una verificació de l’estat de
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conservació d'elements hidràulics i han realitzat prospeccions
arqueològiques. 

En relació amb el primer, només s’ha trobat, per ara, una
canalització de formigó sense cap valor arqueològic i, en
relació amb el treball d’excavació, s’ha trobat vora el Camí dels
Reis on estava previst situar l’heliport que, evidentment, es
reubicarà a un altre espai, s’han trobat restes d’una estructura
de planta absidal, diuen, del període talaiòtic final, element que
automàticament s’ha protegit, que haurà de ser excavat i que
haurà de ser conservat. A altres indrets del solar s’han trobat,
per ara, àmfores itàliques i púnicoebusitanes, que segons els
arqueòlegs pertanyen a una probable o possible necròpolis
datable del segle primer abans de Crist. El que és remarcable,
pel que ens diuen les arqueòlogues, és que no es troba cap tipus
d’estructura ni sòl, ni cap tipus de conjunt més que àmfores.

S’estan realitzant aquestes excavacions arqueològiques, cal
recuperar moltes coses, mostres de cendra, terra, carbons,
àmfores, etc. Evidentment, això haurà d’acabar amb una
memòria final i donant una possibilitat d’ubicació de tot el que
s’ha anat trobant com a restes arqueològiques. Nosaltres només
estam respectant escrupolosament les recomanacions de les
arqueòlogues i les obres respecten absolutament aquest
concepte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Vol fer ús de la paraula? Sra. Rita, té
la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo volia fer esment, aquí, de
l’incompliment legal d’aquestes primeres obres que van
vulnerar -al nostre entendre- els articles 37 i 59 de la Llei del
patrimoni històric de les Illes Balears, cosa inadmissible, crec,
per a una administració pública, a causa de la qual ja mai no
sabrem si davall de les estructures que ja estan fetes existien
estructures antigues, tal vegada aquestes que ara no es troben
més amunt. 

No solament hi ha aquesta possibilitat que s’hagi perdut una
part de la nostra història, sinó que també és un pèssim exemple
de cara als promotors particulars i, per suposat, un nul exercici
de responsabilitat pedagògica per part de l’administració
anterior i, també, una possible falta administrativa que, tal
vegada, l’autoritat o l’administració competent en aquest camp
hauria de valorar.

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita.

I.9) Pregunta RGE núm. 1648/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Lluís Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a primera hipoteca.

La següent pregunta RGE núm. 1648/08, la formula el Sr.
Josep Carretero del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller d’Habitatge, durant
l’anterior mandat l’actuació estrella del Partit Popular quant a
política d’habitatge va ser la Hipoteca jove, abans des de
l’oposició i ara des del Govern el Grup Socialista va criticar
aquesta manca de política d’habitatge activa i efectiva i es va
dir, també per activa i per passiva, que aquesta mesura
d’hipoteca jove era un complement, una mesura més, però no
el pilar fonamental i, en el cas del Partit Popular, quasi bé únic
d’una política d’habitatge. Es va criticar açò, però també es va
dir sempre que es mantindrien i es millorarien les condicions
per als joves front a les entitats bancàries. 

És per això, Sr. Conseller, que li demanam si ha complert
vostè amb els seus compromisos i si ens pot explicar quines
millores ha representat la denominada Primera hipoteca en
relació amb l’anterior Hipoteca jove.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. Sr. Carbonero, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Carretero, doncs,
nosaltres vàrem posar en marxa una iniciativa que modificava
el contingut de l’Hipoteca jove, fins i tot modificava el seu
nom, ara li deim Primera hipoteca. Aquestes modificacions
anaven destinades a complir allò que vàrem dir. Vàrem dir que
volíem estar tranquils, que volíem tenir la seguretat que les
hipoteques que avalàs el Govern fossin un producte financer -
com havíem dit moltes vegades-, el millor producte financer en
relació amb hipoteques per a joves.

Per tant, vàrem aconseguir signar un acord, un conveni amb
set entitats financeres mitjançant el qual les condicions de les
hipoteques passaven pels següents trams: el tipus d’interès el
primer any, a Primera hipoteca Euribor més 0,25, a l’Hipoteca
jove Euribor més 0,45; els tipus d’interès a partir del segon
any, Euribor més 0,45 a la Primera hipoteca, Euribor més 0,65
a la Hipoteca jove; comissió d’obertura, a la Primera hipoteca
0%, comissió d’obertura a la Hipoteca jove, 0,5%.
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Vull dir, en qualsevol cas, que això que significa un estalvi
amb una hipoteca mitjana de 180.000 euros, de 1.175 euros
anuals el primer any i 278 euros anuals a partir del segon any,
vull dir que això, sent important i modificant de manera
important la situació anterior, no és substancial, continuen sent,
les quotes hipotecàries, molt elevades i molt difícils de pagar.
Per això, estam en disposició d’aprovar molt ràpidament una
modificació del Decret 90/2005, que establirà unes ajudes d’un
15% de la quota anual durant els primers quatre anys amb un
màxim de 1.000 euros per pagar la hipoteca.

Per acabar, li voldria dir que el comportament de la
Hipoteca jove en relació amb la Primera hipoteca ha estat el
següent: la Hipoteca jove, durant l’any 2007, ha tengut un
47,58 certificats emesos de mitjana, 47,58, i els dos primers
mesos d’existència de la Hipoteca jove s’han certificat 104
solAlicituds. Per tant, un cent per cent més, 104 sobre 47,8.

Moltes gràcies

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. Sr. Carretero, vol fer ús de
la paraula?

I.10) Pregunta RGE núm. 1649/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Anna Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a recepció de la TDT a les Illes Balears.

Passam, doncs, a la següent pregunta RGE núm. 1649/08,
presentada per la Sra. Anna Crespí i Prunés. Sra. Crespí, té la
paraula.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. És una pregunta dirigida al
conseller d’Economia, Hisenda i Innovació. Un dels objectius
d’aquest govern i de la conselleria que vostè encapçala és el de
la recerca, la innovació i la tecnologia, al qual sabem que hi
destina una part important dels recursos de la seva conselleria.
Dins aquest àmbit de la tecnologia es va marcar com a objectiu
ampliar i millorar la qualitat i la cobertura de la televisió digital
terrestre a les nostres illes mitjançant el Pla impuls a les
televisions digitals i garantir la seva encesa progressiva.

Voldríem saber, quines mesures pensa prendre per garantir
la recepció de la televisió digital terrestre a les nostres illes?
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Crespí. Sr. Manera, té la paraula.

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

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, una sèrie de mesures ja
s’han posat en marxa per al tema del procés de les TDT. La
primera ha estat la campanya de Nadal, on es va fer, per part
del Govern, una campanya orientativa per als compradors,
precisament, perquè adquireixin els electrodomèstics que tenen
precisament una facilitat per a la connexió amb TDT.

En segon lloc, estam elaborant un mapa, illa per illa, de
cobertura d’aquest tipus d’infraestructura, precisament, per
detectar problemes de recepció i per esbrinar les inversions
escaients de cara a fer ampla la cobertura digital. En tercer lloc,
avui mateix hem constituït un fòrum TDT on estan inserits -en
aquest fòrum- tant les empreses dedicades a comercialització de
productes com les empreses emissores i l’Administració per
bastir un calendari de feina i evitar dificultats de darrera hora.

Finalment -i el que em sembla més important-, arran de les
negociacions que hem duit a terme amb el Ministeri d’Indústria
tenim pràcticament ja un acord tancat d’un segon múltiple per
assegurar la recepció de les emissores en llengua catalana a
partir que es produeixi l’encesa digital.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera. Vol fer ús de la paraula? No.

I.11) Pregunta RGE núm. 1635/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
característiques del nou sistema tarifari integrat.

Passam, doncs, a la següent pregunta RGE núm. 1635/08,
la formula el Sr. Antoni Alorda. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats per
advertir-me. 

Tenim aquesta pregunta..., era previsible -com sap el Sr.
Conseller- que hi hauria dificultats amb la implantació del nou
sistema de tarifació al tren. És un sistema que s’havia previst a
l’anterior legislatura i que s’ha implementat a aquesta i per tant,
també davant la situació d’algunes crítiques respecte del
moment o la fórmula que s’han apuntades, també crec que és
important que es doni compte dels avantatges que ha suposat
per als usuaris aquest nou sistema de tarifació. A posta li
demanam quins són aquests motius per haver canviat de
sistema, per tant, suposats els avantatges que introdueix el
sistema.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, primer vull recordar
que aquest sistema s’ha implantat al tren, al tren+bus, al metro,
quan funcioni, i també, al llarg del 2008, s’anirà implantant a
tots els sistemes d’autocars interurbans.
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Es tracta d’un sistema modern i eficaç que a través d’una
targeta personalitzada facilita la intermodalitat. Vostè em
demana pels avantatges, bàsicament prioritza i afavoreix els
usuaris freqüents del transport públic, per tant, abarateix molt
la tarifa als usuaris, sobretot, més habituals, un 50% respecte
del bitllet senzill, a més a més, passa de ser un model
quilomètric a ser un model per corones, la qual cosa fa que les
persones que viuen més enfora i que, per tant, pagaven més, ara
paguin molt manco, és una reducció de preus, sobretot, per a
les destinacions més llunyanes, afavoreix la intermodalitat
perquè dins la mateixa corona es pot fer un transbordament
gratuït per exemple de tren a metro o de tren a bus. 

Per altra part, ho hem aprofitat per harmonitzar les tarifes
i universalitzar l’accés dels abonaments perquè, per exemple,
amb els autocars interurbans no hi havia abonament i també per
reduir el preu del bitllet senzill. Bàsicament, aquests són els
avantatges més notables que té respecte dels usuaris.

Com a tot sistema quan s’implanta hi ha tota una sèrie
d’incidències que, efectivament, s’estan produint i, a més,
problemes d’adaptació dels usuaris que, a poc a poc, veuran
tots els avantatges que té aquest sistema.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Vol fer ús de la paraula el Sr. Alorda?
No.

I.12) Pregunta RGE núm. 1644/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a equip tècnic del Palma Arena.

Passam a la dotzena pregunta, presentada pel Sr. Bartomeu
Vicens. Sr. Vicens, té la paraula.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Joan Llaneras és un dels ciclistes
professionals d’aquesta terra que ha desenvolupat una de les
trajectòries més guardonades, jo diria, a la història de l’esport
espanyol en la qual destaquen la medalla d’or de Sydney 2000,
la medalla de plata 2004 i després tota una sèrie de títols
mundials fins a set, set títols mundials.

Li demanaria al conseller d’Esports i de Joventut, quina
valoració fa la Conselleria d’Esports i Joventut referent a la
incorporació de Joan Llaneras a l’equip tècnic del Palma
Arena?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Sr. Cañellas, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, Sr.
Diputat, bé, aquesta conselleria té en ment rendibilitzar l’ús del
Palma Arena, òbviament, rendibilitzar l’ús d’aquesta
instalAlació ve un funció dels nombre d’usuaris, de massificar
el nombre d’usuaris que hi puguin passar i que la puguin
emprar en les diverses activitats que es puguin fer de l’índole
que sigui. Això significa que ens hem de centrar molt bé a
compatibilitzar l’ús d’una pista de velòdrom, que és de fusta i
té unes característiques especials, amb tota la resta de la
instalAlació. Per això, necessitam una persona que tengui una
experiència, precisament, perquè es pugui fer aquest ús tècnic
mesclat amb un altre ús, social, lúdic, esportiu o d’espectacles.

El fet que haguem triat Joan Llaneres perquè sigui la
persona que -diguem- tuteli la direcció tècnica de l’ús de la
pista del velòdrom és, precisament, perquè és una persona que
té molta experiència acumulada en una cosa tan específica com
és l’ús d’un velòdrom, en el seu manteniment, en el seu ús
tècnic, en la seva -diguem- normativa per a la seva correcta
utilització, no és el mateix que hi vagin 50 persones, tal vegada,
populars a donar voltes o que  hi vagi una selecció que han de
ser menys persones. Tots aquells coneixements són uns
coneixements que ell té, precisament, perquè ha estat la seva
vida, ho ha viscut i ha hagut d’utilitzar aquest velòdrom com a
usuari.

El ciclisme de pista balear sempre ha destacat moltíssim i
el fet que el millor ciclista de tots els temps a nivell mundial
sigui el director tècnic farà que les nostres promeses estiguin
més motivades, precisament, perquè tendran un contacte diari
amb ell. Això pot ser un intercanvi d’experiències, un
intercanvi de motivació que pot fer que els nostres ciclistes
tenguin un alAlicient més si ell és el director tècnic.

Després, òbviament, volem que el Palma Arena sigui una
referència per al ciclisme mundial i quin millor representant a
nivell internacional del ciclisme de les nostres illes que el
millor ciclista de tots els temps. Llavors, també, és un altre
atribut que consideram bastant necessari. 

A més, aquesta experiència que només quan ets dia a dia en
aquest món saps com compaginen als altres velòdroms l’ús
esportiu amb l’ús social, lúdic, etc., idò, fa que ell també tengui
aquesta experiència a causa de la seva vida, de la seva
trajectòria,  ha estat a molts de velòdroms i consideram que
poden ser els seus consells i aquesta experiència acumulada
molt adequats perquè tot l’equip tècnic del Palma Arena tengui
aquests consells que poden ser específics i molt especialitzats.

Per tot això, hem triat Joan Llaneras com a responsable
tècnic de la instalAlació del Palma Arena.

Gràcies.
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I.13) Pregunta RGE núm. 1641/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació actual de la justícia a les Illes
Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta la formula la diputada Sra. Maria Rosa
Estaràs, del Grup Parlamentari Popular. Sra. Estaràs, té la
paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, ha començat la
quarta setmana de vaga dels funcionaris de l’Administració de
Justícia convocada per Comissions Obreres, UGT, el CSIF i
l’STAJ. Demanen un poc de justícia, simplement, el mateix sou
per la feina del mateix valor. Avui, un funcionari de les Illes
Balears cobra molt menys que un funcionari a la mateixa feina
a la comunitat autònoma de Catalunya, d’Andalusia o del País
Basc. Demanen una reclamació justa, fan feina amb condicions
francament difícils, han de tenir un coneixement molt ample per
poder exercir amb eficàcia el seu ofici i estar sempre atents a
les reformes. Tenim un ministre de Justícia lamentable que no
ha estat a l’alçada de les circumstàncies, que no ha practicat ni
el talante, ni el diàleg. La vaga va començar el 4 de febrer i no
va convocar mesa de negociació fins vuit dies després, dia 12,
però ofereix, simplement, donar 40 euros, quan la mitjana de la
diferència són 200 euros als menys de mil funcionaris que fan
aquesta reivindicació justa.

Jo li deman si aquell canvi de mirada llarga de la qual ens
parlava, si el talante, si el diàleg i si la manera de fer feina que
té el Sr. Bermejo i vostè mateix, és això o vostè pensa que
s’hauria de donar solució a aquest tema i s’hauria d’acabar
aquesta vaga, primer, per justícia per a ells i també per justícia
per als ciutadans i les ciutadanes que pateixen aquesta vaga.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Antich, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs, el conseller
de Presidència la setmana passada va contestar en relació amb
aquest mateix tema i va dir molt clarament que des del Govern
de les Illes Balears hem fet arribar la nostra preocupació per
aquesta situació. No és una competència nostra i, per tant, qui
l’ha de resoldre és el Govern de l’Estat.

De totes formes, hi ha una comissió permanent que està
treballant en aquesta qüestió i esper que ben aviat puguin
arribar a una solució. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich. Sra. Estaràs, té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sr. President. El que m’està dient és que vostè no té cap pes
al Govern Zapatero, ho comprenc. El que m’està dient és que
vostè no té cap força per poder ajudar els més de 900
funcionaris que avui estan fent una reclamació justa, que el seu
pes és tan escàs que el Sr. Bermejo no els va rebre fins al cap
de vuit dies i que du tres setmanes fent una proposta
inassumible, que vostè és un president que consent que hi hagi
més de 120 vistes relacionades amb delictes contra la violència
domèstica, 300 naixements sense inscriure, amb més de 3.000
judicis suspesos, amb més de 1.000 demandes sense repartir,
fes de vida que no es poden anar a cercar, i per tant, no es
poden cobrar les pensions, divorcis aturats, impagaments de
llogaters sense cobrar i per tant, els llogaters sense cobrar
perquè s’han aturat els llançaments, el correu judicial també
aturat.

Sincerament, president, no crec que un president pugui
aguantar més aquesta situació per dignitat i per mirada llarga.
Crec que el ministre ha adoptat una actitud desafiant dient que
pot aguantar -el ministre i, per cert, el delegat del Govern- la
vaga fins el 9 de març. Sincerament el convit a tenir una mirada
llarga, però amb alçada com les gavines, no amb vuelo
gallináceo com ens tenen acostumats massa aviat en aquesta
comunitat.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Antich, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs, jo li voldria
dir...

(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, jo comprenc
que estam en període electoral i vostè en lloc de fer preguntes,
ve a fer mítings, però el que li vull recordar -vull començar pel
darrer que vostè ha dit- és que pensi que les gavines, de cada
vegada més i és un problema molt greu, són aus carronyeres...

(Aplaudiments)
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És a dir, de cada vegada més, i és un problema molt greu a
les Illes Balears. 

Li he de dir que hi ha una comissió permanent, que està
treballant en aquest tema, que hi ha una comissió que ha ofert
ja 180 euros en dos anys i que jo esper que ben aviat hi pugui
haver un acord.

Sra. Estaràs, m’agradaria que vostè m’explicàs, a veure com
milloraren el sou dels funcionaris d’Educació o dels funcionaris
de les competències que hem anat rebent, a veure si no ho feren
vostès a través dels doblers de la comunitat autònoma i no ho
demanaren als governs de l’Estat. Miri, nosaltres no tenim
aquesta competència, ni l’acceptarem si no ve ben dotada, i ho
he dit en diverses ocasions, no farem com vostès que
acceptaren la competència d’Educació molt mal dotada i ara en
pagam les conseqüències, ni farem tampoc, ni des del ministeri
es farà el mateix que va fer el Ministeri de Sanitat i el Sr. Aznar
que ens va fer agafar una competència de Sanitat perquè si no
ens quedàvem fora del sistema de finançament. Ens deien en
aquell moment que fora feia molt de fred. 

Per tant, de cap de les maneres, ni el Govern d’aquí
adoptarà una postura submisa davant el Govern de l’Estat si no
hi ha acord, ni el Govern de l’Estat obligarà aquest govern. Ho
farem totalment al revés del que ha vengut fent el Partit Popular
a aquesta comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 390/08, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a seguretat ciutadana.

LA SRA. PRESIDENTA:

Exhaurit el primer punt de l’ordre del dia, passam al segon
que és la InterpelAlació RGE núm. 390/08, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, sobre seguretat ciutadana. Té, la seva
portaveu, la paraula. Sra. Feliu, té la paraula.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, avui hem vengut a aquest parlament per parlar, crec
jo, d’un dels temes més important dels que preocupen als
ciutadans d’aquestes illes, com és la seguretat.

Una seguretat que tots -estic convençuda que tots- desitjam
i no ho desitjam només per a nosaltres, per a la nostra persona,
sinó també per a tot el nostre entorn. Desgraciadament, Sra.
Consellera, a la nostra comunitat cada dia són més nombrosos
els casos en què els ciutadans i les ciutadanes pateixen qualque
tipus d’acció criminal. És aquesta la realitat, és una realitat que,
a més, produeix que els nostres residents tenguin una sensació
d’inseguretat i, a més, és una realitat que, em sap greu dir-ho,
però la veritat és que vostès l’amaguen. Els ciutadans tenen
dret, Sra. Consellera, a demanar i a exigir a aquest govern
aquesta seguretat. La seguretat que cerquen també els ciutadans
que ens visiten durant els seus períodes de vacances. Els
governs responsables, el Govern d’Espanya, el Govern de les
Balears i els ajuntaments, han d’adoptar les mesures
necessàries perquè tots nosaltres, tots els ciutadans, puguem

gaudir de la seguretat que ens mereixem. Una seguretat que, per
altra banda, garanteix la Constitució Espanyola.

És veritat, em dirà vostè, que a la seguretat hi ha diferents
nivells de gestió. És veritat,  en el seu ample marge és
competència pròpiament de l’Estat, a coordinació dels policies
locals dels diferents municipis és competència del Govern i la
coordinació dels propis policies, dins el propi àmbit municipal,
és competència del batle o de la batlessa.

Això és ver Sra. Consellera i ningú ho posarà en dubte, però
també és cert que qualsevol problema dels ciutadans d’aquesta
comunitat ha de preocupar aquest Govern, ha de preocupar a
tots els seus consellers, ha de preocupar, ja veig que no
preocupa massa perquè crec que queda un conseller. Ha de
preocupar a tots els diputats d’aquesta cambra i realment ha de
preocupar a tot el Govern. Per això Sra. Consellera, sigui de
qui sigui la competència de la situació (...), sigui de qui sigui,
ens trobam avui en aquesta cambra debatent el que és
possiblement un dels problemes principals que tenen avui els
ciutadans d’aquesta comunitat, la seguretat. Li dic això Sra.
Consellera, perquè vostè en el passat plenari de dia 12 de febrer
a una pregunta que el meu grup li va formular sobre seguretat
va contestat, pens jo i si em permet, mal assessorada, va
contestar que “no era tema de la seva competència”. Jo li vull
dir Sra. Consellera que sí ho és, és tema de la seva competència
la seguretat ciutadana dins l’àmbit que estigui, sempre la
seguretat ciutadana dels residents d’aquesta comunitat
autònoma serà de la seva competència, totalment de la seva
competència. Els problemes dels ciutadans i ciutadanes
d’aquestes illes són de la seva competència. O vostè dóna
seguretat als ciutadans i residents d’aquesta comunitat, o
reclama a qui tengui la competència aquesta seguretat. O vostè
la dóna, o vostè la reclama, però sempre serà baix la seva
responsabilitat. La veritat és que faltaria més i és molt greu que
una consellera del Govern de les Illes Balears renunciés a
proporcionar el benestar que es mereixen els ciutadans
d’aquesta comunitat.

I per què Sra. Consellera la seguretat és un dels principals
problemes dels ciutadans i ciutadanes d’aquestes Illes? No sé
si s’ho ha plantejat. Jo li ho he dit Sra. Consellera, és que no
estam tranquils, no estam gens tranquils. Avui el clima al
carrer, a molts de carrers no només de Mallorca, sinó també de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera és un clima quant a
seguretat irrespirable. Les disputes entre bandes estan a l’ordre
del dia. Les baralles entre grups són notícia cada jornada,
recordam un mort al carrer Blanquerna, recordam ferits a Son
Gotleu, recordam un atracament no fa molts de dies a punta de
pistola de dos encaputxats a un restaurant del fins ara tranquil
barri de Santa Catalina de Palma. Ahir va ser notícia a tots els
mitjans de comunicació una baralla molt grossa, fins i tot varen
ser agredits varis agents de seguretat. Ferits per arma blanca a
diferents zones de Palma. O també podem recordar què passa
cada estiu especialment a Sant Antoni d’Eivissa o a Vila. La
veritat Sra. Consellera és què li he de dir que no conegui?
Vostè ho sap igual que jo, perquè vostè viu en aquesta
comunitat i ho ha de saber.
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No és que tan sols hi hagi més inseguretat, no, no és que hi
hagi més actes delictius, a part d’haver-hi més inseguretat, a
part d’haver-hi més actes delictius, aquesta inseguretat i aquests
actes delictius cada vegada tenen conseqüències més greus.
Aquesta és la realitat. La veritat és que els ciutadans i
ciutadanes ja estan farts que per part del Govern balear i del
Govern de l’Estat es negui aquesta realitat. Vostè convindrà
amb mi que totes les notícies que es publiquen dia a dia, no hi
ha dia en què no surti a qualque medi de comunicació alguna
notícia relacionada amb la inseguretat ciutadana, aquestes
notícies pertorben aquesta sensació de tranquilAlitat i de
seguretat que haurien de tenir tots els ciutadans d’aquestes Illes.
Això és responsabilitat seva Sra. Consellera. Nosaltres volem
saber què està fent vostè, què fa per tal de complir amb
l’obligació de garantir als ciutadans i ciutadanes d’aquestes
Illes la seguretat que ens mereixem.

A més li he de dir que nosaltres ens hem de queixar, a dia
d’avui encara no s’ha fet pública cap memòria d’activitats per
part de la policia local d’aquesta comunitat, la darrera és la del
2006. Encara no coneixem les dades que recullen tota la feina
que ha fet la policia local en aquesta comunitat. Ahir i d’una
manera realment derecho a la pataleta que tothom la té i d’una
forma realment lamentable va sortir afortunadament, tanta sort!
Ahir va sortir el Delegat del Govern i va presentar unes xifres
que jo també li voldria demanar d’on les ha tretes perquè
encara no s’han fet públiques les estadístiques del ministeri,
que són una altra queixa que nosaltres també volem dir, que
encara no puguem conèixer en quina situació es troba aquesta
comunitat que no puguem conèixer quines estadístiques de
dades de criminalitat i de seguretat en relació a tot Espanya i
molt especialment a Balears. Però ahir va sortir el Delegat del
Govern definitivament i això que l’informe que va presentar és
de desembre del 2007. El va presentar ahir, ahir després d’una
roda premsa del meu grup, ell va sortir tot d’una i va presentar
unes dades que veig que estan publicades des del mes de
desembre de 2007, però fins ahir no es va trobar oportú
presentar-les, és curiós.

La veritat és que nosaltres tenim una queixa forta perquè no
coneixem què està fent aquesta consellera i no coneixem encara
aquesta memòria d’activitats i que ja li dic que creim que és
ben hora que es presentin. Què passa Sra. Consellera? Jo crec
que aquesta inexplicable situació ens du a sospitar que el
resultat del 2007 per a tot Espanya i per a Balears en concret,
no són molt bones, maldament el Sr. Delegat del Govern vulgui
maquillar les xifres, presenti uns resultats que ningú sap d’on
els ha tret i tal vegada ja hi ha antecedents, amb el Sr. Caldera
també ja s’han maquillat xifres de l’atur. M’imagín que també
es maquillaran les xifres de seguretat ciutadana.

Jo pens que està molt clar que els resultats del 2007 no són
molt bons, ens du a sospitar que seguim sent la comunitat
autònoma amb major índex de criminalitat de tot Espanya.
Maldament digui el Sr. Delegat del Govern que ha davallat,
encara continuam sent la primera comunitat autònoma
d’Espanya. Jo Sra. Consellera no estic gens orgullosa d’aquesta
situació, m’agradaria saber si vostè ho està o no. Li vull
recordar que les estadístiques del 2006 situen Balears en el
primer lloc del rànquing de taxa de criminalitat amb un 78,8
per 1.000 habitants. Ara si hem de creure les xifres que ha tret
el Delegat del Govern estam en un 75,4, en teoria, no sabem

massa bé d’on ha tret això. Així i tot, estam molt per damunt la
mitjana espanyola i la veritat és que també hem de dir que
Balears continua incrementant el nombre de vacants de policia
i de Guàrdia Civil que tradicionalment patim. Diu el Delegat
del Govern que s’han augmentat, si abans teníem 750.000
habitants a Balears i teníem 2.648 policies i guàrdies civils.
Ara, que en teoria s’ha incrementat, tenim 3.245, però ens
pertocarien amb el milió d’habitants que tenim, 3.528, encara
continuen vacants moltes places de policies i guàrdies civils,
com dic i que tradicionalment patim i veig que malgrat les
xifres que ha presentat el Delegat encara continuen aquestes
vacants a l’aire.

Podem dir quina és la situació d’aquestes vacants, és ben
clara. La situació és que a Balears els policies i els guàrdies
civils guanyen menys doblers que a Canàries, exactament la
mateixa situació que passa amb els funcionaris de justícia. A
més, per nombre d’activitats, d’actes criminals, treballen més
que a la resta d’Espanya. Per tant, la qüestió és ben senzilla
Sra. Consellera, més feina i manco sou. Conclusió, ¡piernas
para qué os quiero! La gent que fa és demandar tot d’una que
poden el canvi de destí. És veritat que cada any el ministeri ens
comunica l’arribada de nous policies i nous guàrdies civils,
però el que no comuniquen i es neguen a donar a conèixer el
nombre de guàrdies civils i policies locals que se’n van abans
que arribin els nous per efectes de concurs de trasllat. Cada any
es produeix la mateixa situació, vénen...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sra. Diputada.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Un segon Sra. Presidenta per favor. Molts d’ells acaben de
sortir de l’acadèmica i per tant, molts d’ells vénen en període
de pràctiques i se’n van cada any en major nombre dels que
arriben, amb un mínim de 2 anys d’experiència. Per tant Sra.
Consellera, jo crec que estam fent un mal negoci.

Estic segura que, ja ho he dit abans, que en aquesta situació
no s’està fent res per solucionar-la. Per això Sra. Consellera el
meu grup la interpelAla. Per això avui la interpel i li exigesc una
actuació davant qui sigui per tal de solucionar el drama que
pateix la nostra societat. Estam a les portes d’una nova
temporada turística i com vostè bé sap, les Illes dupliquen, fins
i tot més a Menorca, Eivissa i Formentera la població durant
aquests mesos d’estiu. Jo voldria saber quin plans té vostè Sra.
Consellera, quins plans té el seu Govern per tal de palAliar els
actes criminals que sabem desgraciadament...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Feliu vagi acabant.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Un segon. Contra les persones que
resideixen a les Illes Balears durant els pròxims mesos. Quins
reforços té prevists dur Sra. Consellera? Quina política té
previst dur a terme per tal de garantir la nostra seguretat com a
principal objectiu d’aquest Govern? Pensa aplicar la política
d’incentius a les forces i cossos de seguretat de l’Estat per tal
que reservin les seves vacances fora dels mesos de temporada
alta? Pensa dur professionals per cobrir les baixes de vacances
d’aquests policies per tal de garantir que la nostra comunitat
quedarà coberta del servei de seguretat durant els mesos
d’estiu?

Sra. Consellera, crec que li estic exposant el que passa en
realitat en aquestes Illes, crec que vostè n’és plenament
conscient i estic segura que vostè desitja, n’estic convençuda,
tant com jo que això no succeeixi, que el nombre d’actes
criminals no es vagi incrementant. I no volem ser la primera
comunitat autònoma en el rànquing de criminalitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Feliu, du tres minuts de més.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Acab Sra. Presidenta, moltes gràcies. Per tot això Sra.
Consellera, esperam que dins el seu torn d’intervenció, em
pugui aclarir ben clarament quina és la situació, quina és la
seva planificació i quina és la feina que està fent aquest Govern
entorn la seguretat dels nostres ciutadans, perquè la veritat és
que a dia d’avui encara la desconeixem. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern, la Sra. Leciñena
per un temps de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Ángeles
Leciñena i Esteban):

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Sra.
Feliu, esta interpelación sobre seguridad ciudadana presentada
por vía de urgencia por el Grupo Parlamentario Popular no
tiene ningún otro motivo, ninguna otra justificación, ningún
otro objetivo que el de provocar alarma social e injustificada
sobre una materia de especial sensibilidad para los ciudadanos
y a pocos días de unas elecciones generales, lo que denota de
la utilización electoralista que hacen de este tema. 

El Grupo Parlamentario Popular lo trae a esta cámara
autonómica, a este Parlament, cuando durante 4 años sus
representantes en Madrid, en el Congreso de los Diputados, no
han mostrado la más mínima preocupación por este tema. Es
interesante destacar y conviene que los ciudadanos lo sepan,
que la actual candidata y durante 4 años diputada del Partido
Popular en Madrid, no presentó ninguna pregunta ni ninguna
iniciativa relacionada con la seguridad ciudadana, ni a nivel
nacional, ni mucho menos a nivel balear. Los mensajes
alarmistas en materia de seguridad que la Sra. Salom ha
lanzado a través de los medios de comunicación estos días
asegurando que en Baleares hay una constante intranquilidad,
una inseguridad, que las mujeres tienen miedo a salir a la calle
por temor a ser víctimas de un tirón de bolso, no tienen más
objetivo que buscar un rédito electoral. No tienen más sustento
que la falta de ideas del PP para atraer a un electorado.

El intento del PP de politizar el tema de la seguridad
ciudadana con el único afán de crear alarma social en una
comunidad como la nuestra que vive del turismo, pone en
peligro la buena imagen de Baleares de cara al exterior. Esto
hay que decirlo. Sra. Feliu, creo que coincidirá conmigo en que
si se transmite la sensación de que no hay seguridad en una área
geográfica como la nuestra que vive del turismo, la imagen
como destino que los posibles visitantes queda desenfocada y
como consecuencia existe un riesgo de pérdida de valor como
comunidad turística. 

Sin duda, ustedes están haciendo un flaco favor al sector
turístico, cuando por una cuestión electoralista exageran
artificialmente la percepción del riesgo entre nuestros posibles
visitantes. Puede la sensación de haber recibido un tirón de
bolso, como decía la Sra. Salom, la tengan los ciudadanos de
Baleares, después de comprobar cómo ha gestionado el PP los
fondos públicos de esta comunidad autónoma en la anterior
legislatura. Eso sí que ha sido un verdadero tirón señoras y
señores diputados. El hecho de que algunos delitos tengan
repercusión mediática podría crear cierta sensación de
inseguridad, no se lo niego. Pero lo cierto es que el número de
delitos ha disminuido tanto a nivel nacional como a nivel
autonómico. 

En el 2002, con el Sr. Rajoy frente al Ministerio de Interior
el número de homicidas y asesinatos fue de 1.251. En estos
años de Gobierno socialista esta cifra ha disminuido hasta 985.
Estos datos que voy a dar son datos oficiales del ministerio y
que todo el mundo puede consultar. Podemos decir con datos
objetivos, no soy la primera que lo dice, los datos lo apuntan,
que el Sr. Rajoy ha sido el peor ministro de Interior de la
historia. Y esto lo digo porque, a parte de estas cifras que le
acabo de decir, hay que recordar que las infracciones penales
en su época fueron de casi 1 millón. Ahora, en el 2007, han
disminuido hasta cerca de 850.000.

En referencia al gasto en seguridad respecto al Producto
Interior Bruto, también hay que decir que ustedes cuando
llegaron lo encontraron al 3,63; pero con sus años de Gobierno
bajó hasta tasas del 0,49. En estos 4 años lo hemos remontado
otra vez al 0,60. También en la etapa del PP bajaron los
efectivos policiales, bajaron 7.000, frente a los 17.000 que en
estos 4 años de Gobierno socialista se han aumentado. Hay
más, en estos días el PP ha hecho declaraciones en que los
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datos no eran buenos. No sé, queda bien claro que el récord de
inseguridad creo que se ha registrado con el Gobierno del PP.
Lo dicen las estadísticas, pero claro, a ustedes probablemente
cuando los datos no les son favorables para sus intereses
electoralistas, la estadística no es fiable, no saben de dónde han
sacado la estadística, todas estas cosas.

Por lo que respecta a nuestra comunidad autónoma, hay que
decir que nuestras Islas son más seguras que nunca, lo digo
también basándome en datos objetivos. Las cifras sobre
delincuencia en nuestra comunidad autónoma han ido
disminuyendo progresivamente en estos 4 años. En el 2006
fueron 78,8 delitos por 1.000 habitantes. Ahora, en el 2007,
hemos acabado el año con 75,4 delitos por 1.000 habitantes,
cifra que es mucho menor de la que nos dejó el PP hace 4 años
con 86,2 delitos. Es decir, que nuestra comunidad autónoma en
estos 4 últimos años hemos disminuido la tasa de criminalidad
en 10,8 puntos. Un descenso que es todavía más importante si
lo comparamos con la tasa que había en la época del Sr. Rajoy
como ministro, que se llegó a alcanzar la cifra de hasta 92
delitos y faltas por 1.000 habitantes. Está clara la diferencia.

Pero además conviene aclarar otra cuestión que tanto les
preocupa. ¿Cómo se calcula esta tasa de delincuencia? Se
calcula, para el que no esté en el tema, teniendo en cuenta la
cifra de residentes de cada comunidad autónoma. Es decir, la
población censada no se tiene para nada en cuenta la población
flotante que es tan importante en nuestra comunidad autónoma,
con la que pasamos a ser poco más de 1 millón de habitantes a
los más de 13 millones que tenemos al año. Si se tuviera esta
población en cuenta, en Baleares la tasa de delincuencia estaría
por debajo de la media nacional y esto no es un problema que
tenemos nosotros, esta manera de calcular, la tienen otras
comunidades autónomas creo que nada sospechosas y que
también reivindican otra manera de calcular esta tasa, como la
de Madrid, la Comunidad Valenciana y otras comunidades. Por
eso, los que tienen menos delitos son Teruel, Lugo,
comunidades nada relacionadas con el turismo. Todo esto Sra.
Diputada lo sabe, su partido lo sabe, pero lo utilizan con mala
fe, con la intención de alarmar y engañar a los ciudadanos.

En cuanto a los efectivos policiales que dispone nuestra
comunidad autónoma y que usted hacía referencia. Hemos
pasado de tener 2.646 en diciembre del 2003 a 3.245 en el
mismo mes del 2007. Es decir, ha habido un incremento de un
22,6%. Todo esto, que a lo mejor ha sido un poco engorroso,
podemos demostrar en unos gráficos, ahora que están tan de
moda, de ver qué recursos policiales había con ustedes y los
que ha habido con nosotros. Le voy a enseñar toda una serie de
gráficos de distintas tasas de infracciones, en las que como
verán es como una montaña. El pico no es el Everest, el pico
que son los peores resultados es con el Sr. Rajoy de ministro
del Interior, las diferentes tasas, una montaña con el pico de
Rajoy, son los peores resultados. No quiero enseñarles más, son
repetitivos, todas las tasas igual.

Está claro que con el Sr. Rajoy los ciudadanos no están
seguros y esta comunidad autónoma tampoco está segura.
Todos los índices de seguridad han mejorado bajo el mandato
del Gobierno del Sr. José Luís Rodríguez Zapatero y puedo
asegurarles que seguirá mejorando porque hay el compromiso
de incrementar más efectivos policiales y aumentar (...). Está
claro que mejorar la seguridad ciudadana pasa por aumentar los
medios y no por endurecer las leyes. El Gobierno de Aznar y
Rajoy cambió hasta en 3 ocasiones la Ley del menor y reformó
el Código Penal en varias ocasiones. ¿Pero qué le falló? Le
falló lo más importante, le falló no tener en cuenta los medios
policiales, sin embargo (...) y ahora el PP insiste en estas
reformas, pretende rebajar la edad penal a los 12 años,
aduciendo que es una necesidad social. Los menores de 14 años
apenas cometen delitos graves, son casos absolutamente
excepcionales, esto no lo digo yo, lo dicen los jueces, los
fiscales de menores, etcétera. Según la opinión de estos
profesionales, cambiar la legislación para bajar la edad penal
de estos menores es una propuesta absurda y populista, que
pretende crear un problema donde no lo hay.

El Gobierno central en su objetivo de mejorar la calidad de
la seguridad ciudadana ha aprobado en los últimos meses dos
importantes medidas, que conceden un mayor protagonismo a
las policías locales, que es un tema que nos tiene que interesar
más. Y también para mejorar las relaciones bilaterales entre los
cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil. Por un lado el 7
de febrero se firma un acuerdo para la participación y
coordinación operativa entre fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado y las policías locales. Un convenio rubricado por el
Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios,
que contempla la posibilidad de que las policías locales puedan
intervenir como policía judicial. Por otro lado, el pasado 14 de
diciembre entro en vigor una modificación de la Ley Orgánica
de fuerzas y cuerpos de seguridad, por lo que se añade una
disposición adicional que permite que dos o más municipios
limítrofes, por su puesto pertenecientes a la misma comunidad
autónoma, que no dispongan separadamente de recursos
suficientes para la prestación del servicio de la policía local
puedan asociarse. Ello abre las puertas a las policías locales
mancomunadas y permitirá una mejor coordinación policial.

Este govern, como no podía ser de otra manera, dará apoyo
a estas acciones del Gobierno central en materia de policiales
locales. Por ello, desde la Conselleria de Interior se potenciará
la formación de las policías locales en materia de policía
judicial. Otras actuaciones que ya se han puesto en marcha
desde la conselleria para conseguir un mayor nivel de seguridad
ciudadana, en función de sus competencias, porque para esta
conselleria el tema de la seguridad ciudadana ha sido
importante desde el primer día, no en estos momentos
electorales, la importancia la hemos tenido desde el primer día.
Hemos potenciado la creación de los consells de coordinación
de policía local. Se creó el Consell de Ibiza y Formentera de
coordinación policial y que tienen unos excelentes resultados.

Se han hecho ya todas las actuaciones para que
próximamente se constituya el de Menorca y también el de los
municipios del Raiguer y del Pla de Mallorca. Se ha empezado
a implantar la plataforma de informático, como ustedes saben
muy bien, se firmó el convenio de esta plataforma con los
ayuntamientos de Palma, Marratxí, Calvià y Llucmajor. Se está
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intentando recuperar el papel como órgano coordinador de las
acciones desarrolladas por las distintas policías locales de
Baleares del Instituto de Seguridad Pública, dotándolo con la
infraestructura necesaria para cumplir con su cometido.
Seguimos con la implantación de distintos proyectos incluídos
en el (...)...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Ángeles
Leciñena i Esteban):

Gracias, Sra. Presidenta. Espero que me dé los tres minutos
que le ha dado a la Sra. Feliu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, però vagi acabant.

LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Ángeles
Leciñena i Esteban):

Gracias. Estamos apoyando económicamente a los
ayuntamientos con la adjudicación de coches y motos. Por
cierto, estamos recuperando el color del parque móvil de las
policías locales, recuperando los colores de uso común en toda
Europa, la importancia de reconocer por parte de los
ciudadanos que nos visitan los coches de la policía. Hay que
recordar que los colores que tenían antes no eran ni siquiera
reflectantes. 

Estamos trabajando también, usted me ha acusado de no
disponer de la memoria, se han hecho los convenios con los
ayuntamientos para que se elaboren las memorias. Se han
seguido los mismos convenios y se están haciendo los mismos
tiempos que tenían ustedes. Ahora resulta que lo que ustedes
tenían en su época era loable y ahora resulta que como lo
hacemos nosotros no lo es. Sobretodo estamos trabajando en un
concepto de seguridad turística, más allá de la denominada
policía turística que presentó mi antecesor en el cargo. El
turista se encuentra en uno de los grupos de mayor riesgo de la
delincuencia, por ello a la seguridad turística se le debe
conceder una mayor actualidad desde la perspectiva de
garantizar a los turistas un experiencia de ocio en un ambiente
de confianza, tranquilidad y con la mayor protección física
posible. 

También desde la Escuela Balear de Administración
Pública se han adaptado los programas a las necesidades de
formación de las policías locales con el fin de dar respuesta a
los problemas de la sociedad en materia de seguridad
ciudadana. Se hacen más cursos, se hacen más horas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, vagi resumint.

LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Ángeles
Leciñena i Esteban):

Sí. Y también se ha firmado un convenio con la UIB para
impartir el título de diplomado en seguridad y ciencias
policiales. Hemos potenciado la figura del policía tutor y se
están impulsando planes estratégicos para el desarrollo y la
implantación de la policía autonómica. No se puede afrontar la
inseguridad ciudadana exclusivamente desde un punto de vista
judicial. Las sociedades modernas como la nuestra, deben
implicar mecanismos y acciones complementarias de
prevención. Y en estos temas de prevención se están haciendo
políticas transversales desde todas las consellerias de este
Govern.

Solamente decirle una cosa, con los datos que han
aparecido y con los datos que le he mostrado. Ustedes siguen
obstinados en unos datos que no son ciertos, en crear una
inseguridad que no es cierta. Ustedes están más pendientes de
aquella máxima de la prensa amarilla, no dejes que la verdad
arruine una buena noticia.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Passam ara al torn de fixació de
posicions. Per un temps de cinc minuts intervé, en primer lloc,
el Grup Parlamentari Mixt.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Presidenta. La seguretat és evident que en tots els
seus aspectes a dia d’avui és el que completa de manera directa
l’estat del benestar i afavoreix una correcta o millor
convivència. Dic completa, però moltes vegades és la pedra
angular que fa que si no existeix, per molt que ens sacrifiquem
i per molt que lluitem, si manca un mínim de seguretat tot és
com una torre de babel, tot s’enfonsa. Basta mirar els anuaris
judicials de les Illes, s’aprecia que cap any baixa l’activitat de
cap dels partits judicials de les Illes, ni el de Palma, ni Inca,
Manacor, Eivissa, Maó, ni Ciutadella. Cap ni un. Els delictes
es reparteixen cada any com a mínim de la mateixa manera i
moltes vegades augmenten, estic xerrant per exemple de
delictes de lesions, delictes contra el patrimoni, violació de
domicili, etcètera. Aquest darrer ha augmentat
considerablement. No valen balanços, deixant de comptar
denúncies de diferents cossos policials. Estic xerrant per
exemple de les denúncies que es computen o es posen davant
la policia municipal, que moltes vegades és a la que primer
s’acut, per proximitat i perquè un la coneix més.

Davant aquest panorama, que no deixa de ser preocupant,
ja que mai disminueix, sempre és igual, com ja he repetit, crec
que hem de posar remei i pensar en augmentar les eines que
l’estat de dret disposa. Principalment si tenim en compte que en
temps de recessió, o alentiment, els fets delictius sempre
augmenten i es tornen fins i tot més violents, hi ha més
mancances, més necessitats, menys feina i menys medis legals
o normals, diguem-ho així, per aconseguir un mínim que
garanteixi la subsistència i prosperitat. Doncs bé, les eines que
l’estat de dret són clares. A nivell de cossos de policia se’n
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poden citar varies, completar i dotar les plantilles de policies
municipals dels ajuntaments, fent més cursets a través de
l’EBAP i millorant els seus medis materials. Fa uns dies, un
conegut va cridar a l’EBAP i va demanar per aquest tipus de
curses. Li digueren que no n’hi havia i que les plantilles estaven
-les plantilles de policia municipal- prou ben dotades. Jo pens
honestament que no és veritat.

Aconseguir també més Guàrdia Civil a les illes, sobretot
més estables, que no se’n vagin. Millorar les prestacions
econòmiques i completar la seva paga amb plus d’insularitat,
com bé s’ha apuntat aquí. Millorar també les condicions de
feina, fer-les més decents i habitables, per exemple les casernes
de la Guàrdia Civil, i construir les que manquen a les illes, per
exemple a l’illa de Formentera o altres.

Implantar també, que això és una cosa que s’hauria
d’estudiar més a fons, Policia Nacional allí on no n’hi hagi; és
important que tots els cossos hi siguin presents, cada un té les
seves particularitats o de forma de treballar i d’actuar, i tots
junts, treballant bé i colAlaborant, es complementen de manera
crec que idònia, sigui policia municipal, Guàrdia Civil o Policia
Nacional.

Per altra banda i a un altre nivell s’ha de dotar, ampliar i
millorar les condicions de feina als jutjats, avui també s’ha
apuntat aquest tema: millora en la condicions personals,
principalment econòmiques, dels funcionaris, i millora de les
instalAlacions; feina a llocs de feina digna és igual a rendiment
òptim. Crec que aquest tema està tot dit o, millor dit, tot
reclamat i res no concedit, i més aquests dies, on els funcionaris
de jutjat reclamen millores que honestament i dignament es
mereixen. Si aquest escaló, que és el final, l’etapa final s’atura
o es colAlapsa tot l’esforç que hagin fet els Cossos de Seguretat
no haurà servit de res. S’ha de fer que la gent que treballa a
jutjats aconsegueixi el que es mereix, un plus d’insularitat
també inclòs, evidentment, i millorar les seves condicions de
feina, sobretot a alguns jutjats que pareixen ja el tercer món,
com el d’Eivissa, i que per suposat s’han de crear jutjats nous
que facin falta, com per exemple el d’instrucció i primera
instància de Formentera o altres. Fa molts d’anys que hi ha
jutjat de pau però ara mateix és insuficient. Si per crear aquest
jutjat o altres s’ha de modificar la Llei de demarcació i planta
judicial, que es modifiqui, que segur que s’ha de fer. Per cert,
s’hauria d’haver modificat ja, ho varen anunciar els diputats de
Balears, els diputats nacionals que representen Balears a les
Corts, durant aquests darrers anys, i duim ja crec que un any i
mig d’anuncis i cap fet palpable.

És evident que les mancances són importants i grans, però
l’àmbit d’actuació i el pressupost que s’intenta aconseguir
mitjançant la transferència també ho ha de ser. Per tant és un
tema que és vital per a totes les administracions, que hi han de
colAlaborar totes i esperem que així sigui.

Gràcies, president.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mayans. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el Grup
Parlamentari Unió Mallorquina intentarà no caure en
l’alarmisme en aquesta qüestió tan delicada. És evident que les
xifres, com totes, de tota casta, es poden utilitzar de moltes
maneres, també les xifres de criminalitat, però entenem que
efectivament hi ha xifres favorables a una feina que s’ha fet i
que ha provocat una certa reducció en les taxes de criminalitat
a les Illes Balears. També és cert que aquestes xifres,
dependent de si es calculen amb població de fet i, diguem, amb
la població flotant, amb la població turística, evidentment
poden donar resultats molt diversos a la lectura que se’ns ha fet
pel grup proposant de la interpelAlació. 

El nostre grup valora positivament els avanços que s’han
anat produint en aquesta matèria. És cert, consideram que és
cert i indiscutible que s’ha avançat en l’intercanvi
d’informacions dels diversos cossos de seguretat, com
assenyalava la consellera. És també cert que s’ha avançat en els
consells de coordinació i per tant en una millor colAlaboració
entre totes les administracions competents en la matèria. És
evident que des de la conselleria es fa un esforç en la millora de
la formació de la policia local; és evident que la legislatura
passada es va posar en marxa una iniciativa positiva, com va
ser la policia turística, que va dur a un increment dels efectius
al carrer i per tant també s’ha de tenir en compte aquesta tasca;
i és evident, finalment, que l’Estat ha incrementat la despesa en
matèria de seguretat, i per tant hi ha més efectius policials en la
qüestió.

Tot i que hi ha aquestes evidències, des del nostre grup
parlamentari evidentment es pot compartir aquesta preocupació
per la seguretat i per l’índex i les quotes de criminalitat a les
Illes Balears. Ens preocupa, però, al nostre grup parlamentari,
que la solució a aquesta preocupació sigui que la comunitat
autònoma assumeixi competències que no li són pròpies. La
competència en seguretat és bàsicament una competència de
l’Estat, és bàsicament una competència de l’Estat i, clar, ha
arribat un moment que la deixadesa de l’Estat, d’un color
polític i de l’altre, ha estat tan gran que ha obligat altres
administracions, sobretot autonòmica i local, a implementar
mesures perquè hi hagi una certa seguretat; ha obligat
ajuntaments a pagar quarters de la Guàrdia Civil, evidentment
funció que no correspon a una administració ja suficientment
mancada de recursos. I quan sentim en aquesta tribuna parlar
d’incentius, de completar pagues, ens preocupa que al final no
estiguem convertint també una altra vegada la comunitat
autònoma en un cert..., ens preocupa, no dic que sigui així però
ens preocupa que sigui la comunitat autònoma la que al final
hagi d’assumir uns costos que no li corresponen per matèries de
competència. 
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Per tant compartim aquesta preocupació, però és que
nosaltres el que voldríem és que s’acceleràs de manera ràpida
la qüestió i la posada en marxa de la policia autonòmica.
Pensam que la policia autonòmica sí que serà competència de
la comunitat autònoma, sí que és una funció que l’Estatut
d’Autonomia nou ha donat, i pensam que el seu funcionament
pot ser una font de minva important de la criminalitat a les Illes
Balears. És evident que hi ha problemes perquè els agents que
vénen dels cossos de seguretat de l’Estat romanguin i quedin a
les Illes Balears, i per tant seria positiu que aquesta policia
autonòmica fos integral i per tant donàs aquestes funcions de
seguretat i aconseguís reduir aquest índex de criminalitat, que
lògicament es va avançant en sentit positiu però que sempre ens
ha de continuar preocupant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari del BLOC té la
paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats,
Sra. Consellera. En primer lloc crec que hem de felicitar els
interpelAlants perquè crec que sempre és bo parlar de seguretat
ciutadana, tot i tenir poques competències. En aquest sentit una
primera crida en aquesta cambra de la més contundent a voler
dur aquests debats; ho dic perquè saben que els delegats de
Govern, tant del PP com del PSOE, s’han negat sempre a venir
aquí, ni tan sols a comentar ni a parlar d’alguna de les seves
competències, alAlegant que nosaltres no teníem competències;
la Sra. Cirer s’hi va negar reiteradament, ara el Sr. Socias, i jo
crec que no, crec que seria positiu que dins aquest esperit de
cooperació i de tractar els temes que preocupen a tots els
ciutadans, com a mínim poguéssim debatre dins el Parlament
de les Illes Balears qualsevol qüestió que preocupi als nostres
ciutadans.

I certament les altres dades de criminalitat que any rere any
i de manera jo diria que històrica es mantenen a les Illes
Balears és un tema com per parlar-ne. S’ha apuntat que la
població turística és un element que indiscutiblement fa moure
aquestes xifres, però també és cert que hauria de fer créixer el
nombre de recursos i no hi són, no hi són i mentrestant
mantenim, per tant, una taxa de criminalitat molt superior a
Espanya, que és una potència turística a nivell..., com tot
l’Estat, i estam als nivells de la Unió Europea, pràcticament,
tret d’aquells grans temes en els quals en general l’Estat sempre
està per damunt, com és en delictes sobre patrimoni i drogues.

M’estranya, però, que la Sra. Feliu això ho trobi un clima
irrespirable -ha dit ella, no?-, catastròfic, i jo quasi li
demanaria, si no tenc ocasió -en tot cas vostè, Sra. Consellera,
la tendrà- de dir quin clima hi havia d’haver quan governava el
Partit Popular, que ens trobàvem amb taxes superior a les
actuals; devia ser realment dramàtic i molt especialment, com
s’ha recordat, la punta del Sr. Rajoy com a ministre, que va ser
especialment criminal -perdonin l’exageració- respecte de la
pujada que hi va haver en aquest punt. Crec que el 2006 el
mateix informe a què vostè feia referència remarca les millores

fetes respecte del 2002, i això es va..., tant a les Illes Balears,
i ho dic sense cap mena de cofoisme, com a l’Estat espanyol.
Però sí que és vera -ja s’ha recordat- que llavors es varen
disminuir forces, tots els mallorquins i menorquins saben les
dificultats -i pitiüsos- als quarters, com els ajuntaments s’han
hagut d’implicar, com els consells s’han hagut d’implicar, i
quina manera hi havia -hi ha hagut històricament però jo diria
que uns anys d’una manera molt especial- la manca
d’inversions en aquest sentit. Jo record, com a anècdota, el
president de la Junta Local de Seguretat d’Inca se’n recordarà,
que a una reunió al despatx d’Alcaldia a Inca en aquells
moments finals d’Aznar s’apuntava, es discutia quines fórmules
hi havia, i el Sr. Batle deia “jo tenc una escopeta a ca nostra”,
de tipus Charlton Heston, que no sé si..., que pot suposar una
idea de com es vivia allà. Jo record també, com a secretari de
Vilafranca, que en aquell moment es deia..., el PP proposava...,
com era això?, brigades ciutadanes per vigilar els vespres. I
recordin que la gran bandera del Sr. Aznar -devia ser el 2003
o el 2004- era allò de “vamos a barrer a los pequeños
delincuentes” -los pequeños, no, no...-, “vamos a barrer a los
pequeños delincuentes de las calles”. Recordin la preocupació
social d’aquell moment, perquè era realment un moment àlgid.

Jo no aplicaré cap cofoisme a la situació actual, la trobam
preocupant, la compartim, però crec que té poca credibilitat el
Partit Popular amb les seves receptes, més recordant les
darreres gestions del darrer ministre que havia tengut el nostre
país en matèria d’Interior i la seva implicació, per exemple, o
la seva actuació en el cas Andratx.

Nosaltres pensam que la situació és preocupant des de fa
anys, i creim que allò que s’hi ha posar són recursos. Per cert,
hi ha dues dades de l’informe, ja que s’ha comentat, del 2006
que a nosaltres també ens pareixen molt delicades. Una és que
estam també a baix de tot de l’esclariment dels delictes, no, de
les infraccions; estam de l’ordre del 25%, molt per davall de
l’Estat, i això sí que dóna una certa idea d’impunitat, anima,
encoratja la delinqüència i provoca vulnerabilitat, aquesta taxa
tan baixa de delictes resolts. Ha millorat, la Sra. Consellera
podrà recordar que ha millorat, però reconeixem que els ítems
continuen essent molt baixos a nivell d’Estat espanyol;
bàsicament hi ha Madrid, que també deu tenir una dificultat
objectiva de perseguir-los, però crec que això sí que és
important, i que unes illes, per molta afluència que tenguin,
haurien de tenir la manera de poder fitar, la manera per, com a
mínim, esclarir els delictes.

També una altra dada que m’interessa destacar dins el debat
que s’està produint sobre la delinqüència és que seguim per
damunt dels dos terços de delinqüents o, millor dit, de persones
detingudes, que són de nacionalitat espanyola. Jo ho dic per la
darrera avançada de la dreta, especialment, respecte d’unes
dades que són la població immigrada, que han pujat molt i
d’una manera molt important que no podem negligir en absolut,
però que es continuen mantenint a dos terços i un terç, i jo
també crec que aquestes dades convé que s’objectivitzin perquè
si no hi ha molta facilitat a perdre la percepció del que és real.
El que és real d’aquestes dades, (...) que el Sindicat de Policia
ha qüestionat aquestes dades...
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(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, aniré acabant. ...però que són
realment delicades, no?, són denúncies i tenen distintes
interpretacions. Per exemple, hi ha un cert acord pacífic que el
fet que augmentin les denúncies sobre maltractaments, a part de
la gran lacra social tremenda que significa, també vol dir que
sura aquesta denúncia, per tant vol dir..., no diré evidentment
que és una bona notícia però que es esperançadora, que la gent
s’animi a denunciar els casos de violència domèstica. Per tant
les hem de tractar amb aquesta cautela.

Què volem nosaltres? Evidentment una policia autonòmica,
s’ha dit, però amb recursos suficients per poder-la atendre i per
tant tornam anar al sistema de finançament. Al final la majoria
dels camins aterren a la mateixa Roma del finançament perquè,
si no, el que haurem d’acabar fent, com s’ha apuntat, és, amb
la mala consciència de la comunitat autònoma, amb la mala
consciència d’administració local, intentar resoldre temes que
no podem atendre. Hi ha d’haver cooperació, hi ha d’haver
informació, s’ha de fer una feina amb policies locals que ara ha
destacat la consellera i nosaltres li donam suport, però també hi
ha d’haver aquesta policia autonòmica que realment ho faci
amb un sistema de finançament ampli. Aquest és el compromís
del pacte de govern, aquest és el compromís que l’animam, Sra.
Consellera, a dur a terme, que sigui reivindicativa i molt..., no
ho sé, que tengui un plante important però a l’hora de
reivindicar sigui qui sigui que governi a Madrid aquesta
pròxima legislatura, i que duguem una policia en condicions
per a les Illes Balears. Per cert, que en aquesta roda de premsa
que ha donat peu a aquesta interpelAlació del Partit Popular he
vist que la candidata del PP no proposava policia autonòmica
entre les seves possibilitats, o almenys no ho ha traslladat la
premsa, sinó que fos l’Estat el que posàs més cossos i forces de
seguretat. És el que deu constar en el programa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, vagi acabant, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...electoral general. Nosaltres sí que l’aposta -sí, Sra.
Presidenta- és aquesta policia autonòmica, i ens tendrà devora
per implementar-la en condicions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista... 

Sí, Sr. Rodríguez?

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. He sido aludido y calificado por
el portavoz del BLOC y quería lógicamente tener un turno de
intervención.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té un minut.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, muchas gracias por su amabilidad.
El portavoz del BLOC acaba de decir aquí en la tribuna que el
anterior conseller de Interior estuvo implicado en el caso
Andratx. He de decir que el anterior conseller de Interior, que
fui yo, no tuvo ninguna implicación en el caso Andratx; no he
sido citado ni siquiera como testigo, y lo que sí que he sido
víctima de una campaña de difamación y de persecución y de
apabullamiento, entre la que destaca uno de los señores, el
portavoz del BLOC que acaba de (...) aquí ahora.

(Petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, té la paraula. 

(Remor de veus)

Senyors diputats, els preg una mica de silenci. Sra. Feliu,
per favor.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
El Grup Popular ha portat en pocs dies tres debats o diversos
debats: vols aeris, habitatge, seguretat. Accept amb ilAlusió i
tensió el repte que vostès plantegen, debatre en aquest
Parlament de les Illes Balears propostes, i no ho fan en un sentit
de discutir amb la Conselleria d’Interior, amb el Govern del
president Antich, sinó que volen contraposar models de
seguretat, i així es veu amb les propostes que fan vostès en el
dia d’avui, que crec que flaquegen, però els accept el repte.
Parlem-ne i vegem què fa el Partit Popular.

Al Partit Popular en principi li recomanaria dues lectures
tranquilAles i serenes després de les eleccions, perquè així
tendran aquesta serenitat. Llegeixin el llibre d’un catedràtic, de
José Luis Díez Ripollés, De la sociedad del riesgo a la
seguridad ciudadana; o un altre molt interessant de Joan
Cornet Prat, que és Inseguridad ciudadana; la psicología del
miedo. Quan es parla de la victimització, de seguretat
ciutadana, en definitiva del món que envolta el crim, utilitzant
aquesta paraula que utilitzen els de criminologia, vostès
s’apunten a la part més conservadora i dretana de la forma de
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tractar-lo, i un d’aquests autors que he citat diu: “Vagin alerta
amb els polítics que aterren al món de la seguretat per
enfrontar-nos a conceptes d’immigració, de seguretat, perquè
això porta un contingut que en definitiva vol enfrontar una
societat diversa”, que això és la dinàmica que practica el Partit
Popular en aquesta cambra i, el que és més perillós, en el debat
polític electoral que avui tenim al carrer. Per tant vull convidar
el Partit Popular que quan parli de seguretat, d’immigració, ho
faci dirigint-se a una societat plural, diversa, on conviu gent de
procedència diferent, que ha nascut aquí, altra que ve del
Magrib i altra que ve d’Alemanya. Per tant si ens posam
d’acord amb això treballarem per fer una societat cohesionada
que serà el que ens donarà futur.

Però evidentment no tenc temps -el temps que em dóna la
Presidència i el Reglament del Parlament- per entrar en un
debat molt més llarg al respecte, i per tant entraré, en el temps
que em queda, a analitzar blanc sobre negre, i crec que seria
molt bo -ja ho ha fet la consellera en una de les seves parts-, per
què vàrem tenir amb el Sr. Rajoy el pitjor model, el pitjor
ministre d’Interior, les dades de criminologia estadística més
elevades? No és un fet casual, és fruit d’una feina intencionada
i feta. Recorden aquella frase de quien quiera seguridad que se
la pague?, se’n recorden o no? Venia de les files dels que avui
interpelAlen.

(Remor de veus)

Però saben on estava la despesa del PIB i despesa de
seguretat pública?, al 0,63 quan va sortir el govern socialista.
Saben on va quedar quan era ministre el Sr. Rajoy d’Interior?,
al 0,51, entre el 0,51 i el 0,49. Sap on l’ha duita el Sr.
Zapatero?, l’ha tornada a dur a les ràtios amb què la va deixar
l’últim govern de Felipe González, al 0,60. 

Però, clar, vostès vénen aquí a parlar de policies, i és que jo
no entenc com no se’ls cau la cara de vergonya, que es diu amb
una expressió senzilla. Les estadístiques, les tenen, són oficials.
És a dir, des del 96 fins al 2007 ho agafen: el punt més baixet
de tots any 2001, 2002 i 2003. Qui era ministre de l’Interior?,
el Sr. Rajoy. On som ara en policies?, 136.258, amb una
proposta electoral claríssima de reforçar i modificar un model
policial. Però vostès què varen fer? Varen fomentar
legislativament la seguretat privada i varen destruir places de
policia, i vénen aquí tan tranquils; 7.000 places destruïdes. I
vostès saben que això no és com anar al SYP i començar a fer
sobrassades -perdó per la menció a un establiment comercial-;
és a dir, quan baixen les ràtios les acadèmies policials tenen uns
costos d’una dinàmica que és el que s’ha anat fent. Per tant
també els diria que la proposta que vostès fan és una proposta
totalment demagògica, inassumible, i a vostès se’ls coneix pel
temps allà on varen estar.

I, clar, amb aqueixa diferència de polítiques ens hem trobat
amb una cosa: les taxes estaven molt altes quan hi havia el Sr.
Rajoy: en homicidis, que tant parlen de delictes greus, al
3,23‰, i ara estam parlant del 2,49‰. No ho sé, facin-s’ho
mirar. 

Però jo els diré una cosa: jo crec que vivim..., o vostès
plantegen que vivim a comunitats diferents, i vivim a la
mateixa, i els ciutadans de les Illes Balears saben que tenim
problemes de seguretat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Costa. 

EL SR. COSTA I SERRA:

Acabaré tot d’una, Sra. Presidenta. ...però estam en uns
nivells de benestar que va entremesclada aquesta qüestió, i per
tant no s’oblidi del que li ha apuntat la consellera del Govern,
no s’oblidi mai de la influència que té el fet turístic. Tanta sort,
però el fet turístic també un component a vegades que afecta
amb aspectes negatius. Però si ens posam ara a veure les
propostes, on és la diferència, jo els convid a agafar la proposta
del Partit Popular, està a internet: no proposen res; reprenen el
Policia 2000, fracàs absolut del govern Aznar, i enduriment de
penes, semblant molt a un discurs molt dretà i tal. 

I els recordaré, ja que avui el Grup Popular ha volgut fer un
aspecte del que és una part de la seguretat: la justícia. Ja és greu
haver de sentir venir a parlar aquí de justícia als que varen
defensar la congelació salarial de tots els funcionaris públics de
l’Estat espanyol; és una mica greu.

(Aldarull a la sala i remor de veus)

I ho hem sentit a una portaveu que quan es va prendre
aquesta decisió al Govern de Madrid...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant.

EL SR. COSTA I SERRA:

...ella seia als escons del Partit Popular felicitant i aplaudint
el Sr. Aznar i el Sr. Rajoy. 

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica...

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sra. Presidenta, deman la paraula per un torn d’alAlusions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Estaràs, jo no he escoltat cap alAlusió.

Sra. Feliu, té la paraula.
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LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sra. Presidenta, m’han alAludit personalment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo no he sentit cap alAlusió, Sra. Rosa Estaràs.

Sra. Feliu...

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Que consti simplement en acta la meva queixa cap a la
presidència que només té orelles per...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Feliu, té la paraula per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, la
veritat és que això és increïble. És increïble per començar, Sra.
Consellera, veure com a una interpelAlació que li fa el meu
grup, que vostè no sap el que jo li diré, em vengui aquí amb un
paper i comenci a llegir; pareixia la subdelegada del Govern,
del ministeri. La veritat és que m’ha sorprès la poca capacitat
d’improvisació i la poca seguretat que segurament li donen les
polítiques.

Jo l’únic que li estic demanant, Sra. Consellera, l’únic que
el meu grup li està demanant és que ens expliqui, davant d’unes
taxes objectives que fins i tot a les darreres xifres, maquillades
absolutament per part de la Delegació del Govern, que s’han
presentat, fins i tot ara continuam essent la primera comunitat
autònoma en índex de criminalitat de tot Espanya, li estic
demanant, davant aquesta situació, què fa vostè? No, vostè em
parla del Sr. Rajoy, vostè em parla... Bé, vull dir, parlen del
passat, parlen de tot... Jo la veritat és que crec que si parlam del
passat, Sra. Consellera, no sé qui hi sortirà perdent, perquè jo
li puc assegurar que el govern del Partit Popular en cap moment
no ha deixat un director general de Seguretat a la presó, a un
ministre a la presó, al director de la Guàrdia Civil a la presó.

(Aldarull a la sala)

Amb la qual cosa no en parlem tant, del Sr. Rajoy, i parlem
una miqueta..., podem parlar del Sr. Barrionuevo, si volem,
però jo crec que no ens convé ni els convé, a vostès.

Jo torn insistir que allò que passa en aquesta comunitat és
increïble. O sigui, nosaltres venim aquí a demanar què està fent
el Govern davant unes dades objectives, i el que estam fent és
crispar. Fins i tot vostè, Sra. Consellera, s’atreveix a dir-me que
si parlam d’inseguretat ciutadana estam fent un flac favor al
turisme. Perdoni, qui està fent un flac favor al turisme és vostè,
que no està garantint aquesta seguretat. El turisme vendrà a
aquesta comunitat si hi ha seguretat en aquesta comunitat, però
no si es disparen les taxes de criminalitat i si cada any veim que
hi places vacants de policia i de Guàrdia Civil que, per cert, en
cap moment no està demanant aquest grup que assumeixi
aquest govern competències que no són seves; el que està

demanant aquest grup és que aquest govern interpelAli davant el
govern que tengui les seves competències, el Govern de l’Estat,
per tal que venguin membres a les places de policies, de
policies nacionals, de guàrdies civils, i de tot el que faci falta.
Això és el que demanam.

El que demanam és que la consellera no pot venir aquí a dir
que no són temes de la seva competència la seguretat dels
ciutadans i dels residents d’aquestes illes. Sempre serà
competència d’aquest govern garantir la seguretat a totes les
persones que estan en aquestes illes. I si no és un tema de
competència seva perquè és un tema de Policia Nacional o de
Guàrdia Civil, li demanam que vagi al delegat del Govern, que
vagi al ministeri, que es reuneixi amb el ministeri per tal de
garantir que les places de guàrdies civils, que les places de
policies nacionals quedin cobertes, que la dotació
pressupostària està, que les vacances es donin garanties; quines
intervencions fa vostè per tal de garantir que durant els mesos
d’estiu tenim aquí una plantilla coberta alta i no que se’n va
tothom de vacances?, i després ens anuncien que vénen nous
policies però no ens diuen quants se’n van, de vacances, que
són molts més els que se’n van que no els vénen.

Tot això, jo vull que el meu govern d’aquestes illes, jo vull
que la meva consellera reclami al Govern de Madrid que
aquesta situació quedi equilibrada, però pareix que si demanam
això estam fent alarmisme, estam fent electoralisme, i jo crec
que més electoralisme que la roda de premsa que ahir va fer el
delegat del Govern, amb unes dades que tenia des del mes de
desembre del 2007, i que surt ahir a fer-les públiques, crec que
bé, vull dir..., no hi ha massa cosa a dir.

Jo, la veritat és que Sra. Consellera no l’he sentida parlar
per a res de coses concretes que vostè pensa, quines polítiques
pensa aplicar per a aquesta comunitat. Policia autonòmica, per
exemple, no n’ha parlat. Quan pensa, encara em parla que hi ha
informe, tal, vull dir informes que va demanar l’anterior
conseller del meu, va demanar a la Universitat de les Illes
Balears i a la Universitat Autònoma, informes per tal de posar
en marxa la policia autonòmica; vostè ja els té aquests
informes, què vol fer amb aquests informes, ficar-los dins un
calaix i ja està? Ja hem cobert un tràmit, ja està? No, jo crec
que és important saber quan vostè considera que Balears ha de
tenir una policia autonòmica pròpia, capaç de millorar totes
aquestes situacions, aquestes ràtios d’accions criminals.

Volem saber si ja té aquests informes, que em consta que sí
que els té, i què pensa fer amb ells. Volem saber, vostè des del
mes d’octubre passat va parlar a la compareixença de la
importància de la importància de l’elaboració d’un pla
estratègic per tal d’implantar la policia autonòmica; volem
saber com està aquest tema. Volem saber si vostè s’ha
entrevistat amb el delegat del Govern per tal de plantejar el que
li comentava abans, operació de l’estiu per tal de tenir reforços
dels cossos i forces de seguretat de l’Estat. Volem saber quina
mesura pensa per incentivar els membres, perquè el Govern de
l’Estat incentivi els membres de la policia nacional i de la
Guàrdia Civil per tal que quedin aquí durant els mesos d’estiu.
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Volem saber si, per exemple, fa tres anys, és curiós, el Sr.
Mesquida va prometre a l’Ajuntament de Calvià que hi faria un
quarter per a la Guàrdia Civil; l’Ajuntament de Calvià es va
confiar de la bona voluntat del Sr. Mesquida i va cedir els
terrenys, encara han passat tres anys i encara no se sap
absolutament res d’aquest quarter. Es va fer una gran
presentació per part del Sr. Mesquida, però res més. Volem
saber, Sra. Consellera, si vostè ha intercedit, si vostè té qualque
interès que Calvià tengui un quarter per a la Guàrdia Civil, que
ho ha de pagar, per suposat, el ministeri, però que l’ha de tenir
Calvià perquè, a més, ja ha cedit els terrenys, com està el tema
de Calvià.

Volem saber quines passes ha donat aquest govern per tal
de connectar els policies locals amb l’Arxiu de la Direcció
General de Trànsit. Volem saber el tema de la plataforma
informàtica de tots els policies locals de Palma, Calvià,
Marratxí i Llucmajor, si els aconseguirà vostè coordinar amb
la policia nacional i la Guàrdia Civil.

La veritat és que, Sra. Consellera, volem saber tantes i
tantes coses, i em cregui, l’únic que volem saber és això, quines
polítiques, quina planificació, què és el que està fent? No
volem sentir parlar del passat, volem saber què està fent, vostè
és la responsable. Som a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, volem saber aquí què vol fer la màxima responsable
d’aquesta comunitat en tema de seguretat. Però pel que es veu
demanar això és crear alarma, és crear problemes amb el
turisme, és fer electoralisme. No, Sra. Consellera, no
s’equivoqui, l’únic que vol el Partit Popular és tenir
responsables, governants responsables en aquestes polítiques
tan importants com són les polítiques de seguretat, i no fer
grans campanyes publicitàries, grans presentacions a premsa,
manipulacions amb les estadístiques. I no ens enganyi, Sra.
Consellera, Balears continua essent la primera comunitat
autònoma en taxa de criminalitat i això s’ha de corregir i vostè
n’és responsable d’això.

Jo només esper, sincerament, que vostè em pugui aclarir
qualque cosa més, ja que no m’ha aclarit res a la seva primera
convocatòria, durant la seva primera intervenció, perdoni, i jo
només esper, Sra. Consellera, que a partir de dia 9 de març
puguem tenir un govern més sensible en tots els temes que ens
afecten entorn de la seguretat, i esper coincidir amb vostè que
també voldrà que tenguem un govern més sensible, n’estic
convençuda.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica, té la paraula la Sra. Leciñena.

(Remor de veus i algunes rialles)

LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Ángeles
Leciñena i Esteban):

Gracias, Sra. Presidenta. Lamento que el tema de la
seguridad ciudadana sea un motivo de risa y de burla para el
Partido Popular.

(Remor de veus i cridòria)

LA SRA. PRESIDENTA.

Sra. Leciñena, no tenia res a veure amb vostè, sinó amb una
resposta simpàtica del Sr. Fiol a la Sra. Feliu.

LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Ángeles
Leciñena i Esteban):

Como también han dicho que era un problema de narices,
y eso sí que está en los medios de comunicación, pues cualquier
cosa se puede esperar del Grupo Parlamentario Popular.

En primer lugar, quiero agradecer a todos los intervinientes
sus declaracions, sus sugerencias. Por supuesto que en
seguridad ciudadana no se puede estar nunca satisfecho y que
siempre se puede mejorar y esa es la línea en la que estamos
trabajando desde el primer día, tanto desde el Gobierno central
como desde el Gobierno autonómico, como me consta que
también desde las instituciones locales, como no puede ser de
otra manera.

Me acusa, Sra. Feliu, de venir con los deberes hechos, mire,
o sea de venir con notas, pero yo creo que es que yo vengo con
mis deberes hechos y vengo con mis deberes hechos porque
estoy trabajando, y vengo con datos, que, por cierto, no estan
maquillados, son datos oficiales porque a ustedes se les ve el
plumero desde lejos y cuáles son sus intenciones y cuál es su
demagogia ¿entiende? Entonces, no hablo del pasado y en
cualquier caso puedo hablar del pasado, Sra. Feliu, puedo
hablar del pasado porque yo no tengo porque avergonzarme de
las cifras, cosa que no les ocurre a ustedes ¿eh?; puedo hablar
del presente, porque estoy trabajando, y he dicho las líneas en
que se está trabajando, si usted no ha estado atenta y ha estaba
haciendo sus anotaciones es problema suyo, porque he hablado
de líneas de actuación; y puedo hablar del futuro porque el día
9 seguiremos teniendo un gobierno socialista que se preocupa
por la seguridad de los ciudadanos.

Y lo que digo, no hay peor sordo que el que no quiere oir,
no solamente he expuesto toda una seria de líneas en las que se
está trabajando, y que se las volveré a repetir por si acaso usted
tiene algun problema auditivo, sino que también he mencionado
la policía autonómica. La policía autonómica, que ustedes
hacen referencia a unos informes, fíjese lo poco que se entera
que esos informes ya se los hemos mandado a ustedes, porque
siempre que me piden documentación la mando, están
enviados, lo que hagan ustedes con esos informes ya no lo sé,
si los han perdido no lo sé, si los meten en un cajón para no
preocuparse de ellos no lo sé, pero yo he mandado esos
informes de policía autonómica, los he mandado entérese, Sra.
Feliu.
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Y no ponga en mi boca palabras que no son ciertas, yo
solamente he destacado el poco interés que han tenido sus
representantes en Madrid por los temas de seguridad
ciudadana. Todas esas reclamaciones que me hacen a mí aquí,
que les di informe sobre infraestructuras, ni una sola vez se han
dirigido ustedes, ni de forma oral ni pidiendo documentación
por escrito, para pedir estos datos del Gobierno central que
usted me pide ahora, ni una vez, y se puede demostrar. Repase
las actas.

Es cierto que hemos mejorado en seguridad ciudadana tanto
a nivel nacional como autonómico, esto ha quedado claro con
las cifras, pero también hay que reconocer que están
apareciendo nuevos problemas de convivencia ante los que hay
que tener respuestas, hay que tener previstas actuaciones, y las
tenemos. Ya le he dicho antes, se está trabajando en
prevención, porque lo más importante es analizar las causas y
trabajar en la prevención y eso se está haciendo de manera
transversal con varias de las consellerias de este govern.

Desde luego, lo que no vamos a hacer, para hablar de un
tema al que se han referido algunos diputados, es unir
inmigración con delincuencia. Esas propuestas que hace el
Partido Popular que por el tipo de propuestas que hacen tienen
un claro tinte xenófobo, desde luego nosotros no estamos en
ellas, nosotros vemos la inmigración como un elemento
enriquecedor y lo que se abordan son políticas integradoras. En
cuanto a la formación para acometer estos nuevos problemas de
convivencia ciudadana, se está haciendo formación para
nuestros policías locales; decirles que hay seminarios sobre
fenómenos sociales emergentes, cursos de prevención de
drogodependencias, técnicas de resolución de conflictos
juveniles, taller de mediación, introducción a la cultura y
variedad del mundo árabe, policía tutor y trabajo con menores,
violencia de género, actuación legislativa, legislación en
materia de menores; aparte de que en curso básico de polícia
local se da formación en todos estos temas, ya que tengo que
llegar al detalle para ver si llegando al detalle la Sra. Feliu y el
Grupo Parlamentario Popular se enterán de lo que estamos
haciendo.

Somos conscientes de la importancia de la seguridad
turística, por eso estamos trabajando en un nuevo modelo, no
en un modelo que no satisface ni a los ayuntamientos, porque
no les da estabilidad de plantilla, ni a las policías locales
porque no les da estabilidad laboral, ni estamos trabajando en
un modelo como me dejó el anterior conseller, basado en mi
propia promoción, en tener un peso dentro de un partido
político, no estamos trabajando en ese modelo, estamos
trabajando en un modelo que dé satisfacción a los
ayuntamientos y que esté basado en criterios claros y objetivos.
Estamos colaborando con los ayuntamientos en la mejora de los
recursos humanos y estamos trabajando en elementos como es
la policía tutor. Estamos aumentando la coordinación, como le
he explicado antes, y una de ellas hay que decir, que se me
había olvidado comentar antes, que se han doblado los comités
de seguridad ciudadana y se han hecho, además, extensivos a
otros ayuntamientos porque en la época anterior solamente se
hacían estos comités a nivel de Palma, se están haciendo
extensivos a otros ayuntamientos. Eso es impulsar la
coordinación entre las policías y los cuerpos de seguridad de
nuestra comunidad. Y como he dicho, estamos dando impulso,

estamos desarrollando lo que será el modelo de policía
autonómica, aunque les pese.

Yo quisiera acabar con una cosa, Sra. Feliu, es tan
importante la seguridad ciudadana percibida como la real. Creo
que tenemos responsabilidad todos en este tema y creo que en
aras a esto yo lo que ofrezco es, creo que es uno de los temas
que, por la sensibilidad y por la importancia que le da el
ciudadano, que no tenemos que hacer políticas partidistas y que
creo que es un tema lo suficientemente importante para llegar
al consenso, si lo que buscan es el consenso ustedes me
tendrán, si lo que buscan son acusaciones cuando los datos no
lo demuestran, entonces no.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Leciñena.

III. Moció RGE núm. 1165/08, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a propostes d'actuacions
davant la crisi de confiança actual, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 388/08.

I seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la moció 1165/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a les propostes
d’actuació davant la crisi de confiança actual, derivada de la
interpelAlació 388/08. I per defensar-la té la paraula la Sra.
Rosa Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats,
president Antich, absent, a qui demanaria que comparegués en
aquest debat que és d’importància cabdal, com jo faig sempre
quan ell intervé. Comentàvem a la passada interpelAlació que
seria raonable fer una reflexió conjunta i un debat per tal de
cercar solucions entre tots i fer una anàlisi realista i equilibrada
damunt la situació econòmica. Comentàvem que seria positiu
analitzar la situació econòmica amb racionalitat i amb
transparència, més enllà que un conseller vulgui donar lliçons,
amb un atac de vanitat, a aquesta humil portaveu, o més enllà
que un govern caigui en l’autocomplaença o en l’atac al Partit
Popular. Crec que ens mereixem el vol de la gavina, alçada de
mires, planejar molt alt i abandonar el vuelo gallináceo.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

La situació econòmica mundial canvià radicalment el 8
d’agost amb la crisi financera en els Estats Units, la qual cosa
va configurar un escenari molt difícil per a tota Europa i per a
tot el món. Evidentment, no hi ha ningú responsable d’aquesta
crisi financera, però si hi ha responsabilitats de no actuar un
cop produïts aquests fets. Les dades són clares, l’índex de
confiança, segons Euroestat, ha caigut 8 punts; el Fòrum
d’Economia Mundial ens dóna 6 punts menys en la
competitivitat; la inflació a Espanya a passat d’un 2%, que era
a l’any 2004, a un 4,3 al dia d’avui i a un 3,9 per a les Illes
Balears, 8 dècimes més que la inflació a nivell europeu. Han
pujat els preus de pràcticament tots els aliments bàsics, del pa,
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de la llet, dels ous, de la carn, del pollastre, del telèfon, del
transport, del llum i del gas, les hipoteques també han pujat
més d’un 10% en un any i des què la varen signar un 30% per
a algunes famílies, això suposa que tots els que tenim una
hipoteca hem de pagar més de 150 euros cada mes que abans
que teníem com a estalvi.

L’atur també torna a ser un problema, la taxa d’atur a les
Illes Balears és del 9% i això significa que lideram el rànquing
d’atur de tota Espanya. Quan hi ha una persona aturada a una
família es converteix en una crisi familiar i repercuteix damunt
tota la unitat familiar. No té com a única causa el tema de
l’estacionalitat turística que de vegades ens recorda la Sra.
Consellera de Treball, sinó que té altres causes, perquè l’any
passat, per la mateixa temporada, creàvem menys atur; duim sis
mesos de crescuda de l’atur de manera ininterrompuda i hi ha
més causes que s’haurien d’estudiar.

Hi ha una caiguda del sector immobiliari, avui és habitual
sortir per la ciutat de Palma i per la resta de les Illes i veure el
cartell de se vende o es lloga, perquè hi ha un estoc d’habitatge
usat i d’habitatge nou que ni es ven ni es lloga. Per tant, hi ha
una crisi, podríem dir així, en el sector immobiliari que ha estat
reconeguda per tots els indicadors. Quan feim la consulta del
baròmetre del CIS, veiem que entre els tres principals
problemes de la ciutadania hi torna haver, per primera vegada,
la situació econòmica; abans eren l’atur, la immigració i el
terrorisme, qualque vegada la corrupció, però ara hi torna ser
entre els primers problemes la situació econòmica del país i de
les Illes Balears.

La producció industrial creix menys que fa dos anys i la
convergència amb Europa, per primera vegada, ha baixat des
de l’any 2001; és a dir, avui nosaltres tenim menys renta per
càpita disponible de la que té un ciutadà europeu, és també
informe Funcas.

La política fiscal de José Luis Rodríguez Zapatero no ha
complert les expectatives, la pressió fiscal ha pujat 2 punts, tot
i que va prometre que no la pujaria. I el creixement en el
pressupost general de l’Estat i també d’aquesta comunitat ens
anuncia una desacceleració d’un 3,1 o d’un 2,5 els més
optimistes, la qual cosa suposa que caminam en aquest moment
amb frenada i no sabem quan serà la frenada.

La posició del Govern i la responsabilitat del Govern a sis,
en aquest moment crucial, a deu dies de les eleccions i del que
jo, com a representant del grup més gros i del partit més gros
de les Illes Balears i d’Espanya i d’Europa, els feim
responsables que vostès no tenen una unitat de projecte ni una
unitat d’acció, el que crea incerteses i desconfiança a la societat
balear. Anem a veure quina ha estat la seva situació.

Ha estat una situació d’inacció, anem a veure: en primer
lloc, tingueren dificultats serioses per aprovar els pressuposts,
un pressuposts que els varen tenir entretinguts de matí i hora
baixa, quasi vespre, perquè tenien dificultats entre els distints
partits que componen aquest pacte, no hi havia un sol projecte,
n’hi havia diversos. Varen i tenen moltes dificultats amb les
inversions, el conveni de carreteres, que és l’únic conveni que
ha firmat el Sr. Zapatero, tenint coincidència amb un govern
suposadament amic com el Sr. Antich, és un conveni que avui,
dia 26 de febrer, no es pot desenvolupar per part del Consell
Insular de Mallorca perquè una part del seu govern,
concretament el BLOC, no hi està d’acord, el BLOC va votar
en contra d’aquest conveni de carreteres i per tant no es poden
executar, perquè no tenen els vots suficients per poder fer
aquestes carreteres. En aquest conveni de carreteres hi surt el
segon cinturó de Palma, el PSOE diu que sí, ho vesteix amb
estudis emmascarats, el BLOC diu que no, Unió Mallorquina
diu que sí.

El mateix en política de tren, crec que quatre anys són 1.500
dies, donen per fer un conveni de tren, cregui'm. Però venc
d’un govern que amb vuit mesos de coincidència del Sr. Aznar
amb el Sr. Matas es varen firmar fins a sis convenis; per tant,
no comprenc per què amb 1.500 dies no ha donat temps al Sr.
Zapatero per poder firmar un conveni de tren. Puc entendre,
sota una política sectària que no compartesc, que no es volgués
firmar amb el Govern Matas, però no comprenc com és
possible, si un president diu que és amic d’un altre i se suposa
que hi ha sintonia ideològica, que no hagin bastat aquests vuit
mesos per firmar un conveni de tren.

El mateix pel que fa al Palau de Congressos. El Palau de
Congressos també té una aturada, avui s’anuncien dues plantes
més a l’hotel, el que suposa una modificació del Pla general
d’ordenació urbana i el que pot fer una ralentització de més
d’un any.

El mateix amb les polítiques econòmiques dispars o el
mateix amb el tema del trilingüisme, avui només 21 centres fan
trilingüisme i la resta no en fan. Hem de competir amb
persones, perquè petroli no en tenim i resulta que no tendrem
les persones preparades com pertoca per poder competir en un
món global.

La política també de la Conselleria d’Economia avui és un
tant obscurantista, vostè, Sr. Conseller, va presentar el Pla de
sanejament, perquè tenia un deute de 525 milions en aquest
pressupost de l’any 2008 davant el Ministeri de Foment i no
ens ha contat, 26 dies després, què diu el seu Pla de
sanejament, tot i que li he demanat fa quinze diea a la meva
interpelAlació, li torn demanar ara i, a més, li he cursat petició
per escrit, fa ara quinze dies. Puja els imposts, estableix
qualque mesura impositiva, per què ningú de la premsa i ningú
d’aquest Parlament sap què diu aquest Pla de sanejament?

I política territorial, és important certeses, confiança,
seguretat, la política econòmica és sobretot psicologia i en
aquest govern hi ha moltes incerteses. Resulta que un dels
projectes estrella del president del Govern per poder palAliar
aquesta desacceleració econòmica, aquest canvi de cicle, era el
projecte d’habitatge, resulta que era quasi com la triplicación
de los panes y los peces. Bé, resulta que aquí hi ha 59 diputats,
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el PSOE en té 20, però hi ha tres senyors d’Unió Mallorquina
que no estan d’acord amb aquest projecte, després faran el que
pertoqui amb el vot, però han anunciat públicament que no
estan d’acord, i hi ha els senyors del BLOC que els pareix que
s’hauria de canviar la meitat d’un projecte de 6 articles, o sigui,
pràcticament tot el projecte. Aquí els únics que han dit des del
primer moment, el novembre, quan teníem el debat de l’estat de
l’autonomia, ho recordin, que no és una solució construir
habitatges en sòl rústic siguin del tipus que siguin, que atempta
contra el territori, que no es poden envair competències de les
altres administracions; que quan es presenta un projecte de llei
hauria de tenir totes les benediccions, com l’informe d’impacte
mediambiental que així ho regula l’article 82 de la llei; hauria
de tenir també totes les benediccions de l’informe del Consell
Econòmic i Social i, sobretot, hauria de tenir almanco la
cohesió del Govern.

Avui el president del Govern, i entenc que estigui amb el
semblant trist i preocupat, té la meitat del seu govern, nada más
y nada menos que li discuteix el seu projecte estrella. Li vaig
dir al president, i li dic a cada ocasió, que nosaltres no
l’enganyarem mai, la gent del Partit Popular, sempre deim el
que pensam i pensam el que deim i sempre deim el mateix, tant
si hi ha una cita electoral com si no hi ha una cita electoral, i
que en aquest moment som molt més lleials al president del
Govern del que ho són la meitat del seu govern. Però li torn a
dir al president del Govern: té clar el president del Govern que
la meitat del seu govern no vol aquest projecte de llei? Com
pensa treure un projecte de llei que només té 20 escons i 39 en
contra? Sincerament, es posa en qüestió el lideratge, la unitat
de criteri, la unitat d’acció i el futur d’aquesta terra. I es
sembren més incerteses que mai, la crisi de confiança
s’accentua i per tant anam cap enrera.

Proposam, i acab, tota una sèrie de mesures: la primera i
més important, liderin el projecte de govern, el president és
responsable de poder fer que tots sis s’entenguin, de marcar un
sol criteri i després l’oposició dirà la seva. No és possible que
la Llei del sòl es presenti abans al Partit Popular que a
l’oposició, que s’hagi de retirar. No és possible que la llei
d’habitatge es presenti i tot just entra en acció resulta que la
meitat del seu govern diu que s’ha de canviar i només té sis
articles. No és possible que un conveni de carreteres no
sapiguem si es podrà posar en marxa o no perquè la meitat del
seu govern no el vol. No és possible que negociem un Estatut
d’Autonomia, que vostès ens condemnin a tenir durant set anys
la pitjor i la darrera renta per càpita de tota Espanya, estic
segura que el PSM no hi està d’acord. No és possible que
vostès negociïn un conveni de tren que no arriba i es conformin
amb un 0,5% i després el PSM, a la seva campanya electoral,
demani el 2%, no és possible.

Per això, proposam una anàlisis equilibrada i realista de la
situació econòmica, amb racionalitat i transparència. Proposam
un pla de reducció de l’atur. Proposam un pla de reactivació
econòmica, un pla que ens mostri el que diu el Pla de
sanejament, un pla per ajudar les vendes minoristes. Els
demanam que demanin les encomanes de gestió del conveni de
carreteres, perquè si no vostès, els consells insulars no
gestionaran cap carretera, no la concursaran ni l’adjudicaran.
La variant de Ferreries no arribarà, perquè si l’ha de fer Madrid
la farà d’aquí a no sé quants anys i per tant no es reactiva el

conveni de carreteres. Siguin ambiciosos, demanin les
encomanes de gestió, ho varen fer en el passat, ho facin vostès
en el present, és crucial per a les Illes Balears.

Demanin també el 2% del tren, no renunciïn; demanin
també en els vols interilles més competitivitat, no es conformin
amb el que han duit aquí amb vols a 102 euros interilles, que és
la pujada més grossa de la història i no condemnem les illes
menors a ser aïllades de la resta del món. No és una bona
política, les seves propostes de futur anuncien que faran una
nova declaració de servei públic, però si han tengut quatre anys
per modificar-la! La declaració de servei públic que vostès
varen trobar la podrien haver modificada, han tengut 1.500 dies
i han tengut més de 400 consells de govern o consells de
ministres i no ho han dut. Per què anam a creure tots els balears
que duran ara el que no han dut amb 1.500 dies?

Els deman també una millora en el model de finançament
que tengui, per suposat, en compte la població efectiva. Els
deman ambició, coherència, serietat i solvència; els deman un
pla de mesures antiinflacionistes per poder contenir la inflació;
els deman un pla de mesures fiscals perquè les famílies tenguin
més renda disponible a final de mes. Els deman polítiques
competitives en matèria d’educació, avui tenim una consellera
que no està a l’alçada de les circumstàncies, i vostès ho saben,
en poder competir en el futur.

Els deman també, sé que ha pujat els fons ICO per a les
empreses, de 20 milions a 30 milions; conseller d’Economia, li
deman que ho pugi a 40, per adaptar-se a les necessitats de les
nostres empreses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Estaràs ...

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

I també li deman, sobretot, que donin coherència a aquest
projecte, tenen una errada genètica, uns es poden unir per
governar en contra d’uns altres si tenen un projecte ideològic
comú, però vostès no tenen un projecte ideològic comú i la
prova és que d’aquí a deu dies concorren per separat a les
eleccions generals dedicant-se atributs que mai no dedicaria jo
als meus socis per lleialtat.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per a fixació de posicions, té la paraula la Sra. Marí, del
Grup Parlamentari Mixt.
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LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Davant la moció presentada pel Partit Popular, de propostes
d’actuació, davant el que ells anomenen crisi de confiança
actual, crec que toca començar fent una primera consideració:
hem de felicitar els membres del PP i la Sra. Estaràs perquè,
certament, estan molt treballadors. Presenten, d’una tacada, 18
propostes d’actuació que més aviat s’assemblen a un pla de
legislatura per a la Conselleria d’Economia que no a propostes
immediates per redireccionar una qüestió que, d’altra banda, no
és específica de les Illes Balears. La desacceleració econòmica
afecta, com vostès saben molt bé, no només les Illes Balears
sinó el conjunt de la nostra part del món, i en el context de la
globalització econòmica, m’atreviria a dir que afecta la major
part del món. Per tant, difícilment un caramull de mesures
preses per la Conselleria d’Economia del Govern de les Balears
podrien modificar la situació. Això en primer lloc.

Així mateix, hem de considerar el fet que els diputats i les
diputades del Partit Popular semblen oblidar que el Govern de
les Illes Balears ja treballa perquè la nostra economia es
ressenteixi en la menor mesura possible dels efectes de
l’economia global. El que aquí ens presenten és pràcticament
un pla alternatiu, en alguns casos, però en d’altres coincident
amb el del propi govern, per fer front a aquesta situació, tot
suplantant les mesures que el Govern ha de prendre per dur
endavant la seva tasca. Tal i com ens tenen acostumats,
consider, a més, que el panorama que ens presenten a
l’exposició de motius té el característic to catastrofista que,
segons sospit, seria molt diferent si el Govern de les Illes
Balears estigués en mans del Partit Popular i, en canvi, els que
són al govern fossin a l’oposició.

En etapes anteriors i en situacions semblants no se’n va
sortir millor, ni prop fer-hi, un economista bregat i format com
el Sr. Jaume Matas, del que avui se’n pugui sortir el Govern
liderat per Francesc Antich. A més a més, crec que, amb tota
justícia es pot considerar que moltes de les coses que en
aquesta moció del PP s’insta a fer al Govern aquestes ja les està
fent en l’actualitat. Per exemple, des de la Conselleria
d’Economia ja s’analitza quina és la situació econòmica, una
altra cosa és que vostès considerin que aquestes anàlisis són
equilibrades i realistes, però el Govern, tal com li correspon, ja
realitza aquesta tasca. També té preparades les seves estratègies
de cara a l’atur i no fa falta que vostès ho proposin perquè el
govern hi dediqui els seus esforços, amb plena consciència del
problema existent. Reactivar l’economia i intentar combatre la
desacceleració també forma part de l’agenda del Govern,
aquesta qüestió es troba entre les preocupacions del Govern de
les Illes Balears.

Pel que fa al punt 4, amb el finançament que té la nostra
comunitat autònoma, senyores i senyors del PP, el que resulta
sorprenent és que, senzillament, per poder anar tirant la
comunitat autònoma no s’hagi d’endeutar encara molt més. Si
superàssim mínimament aquest problema, en el qual, ho
reconec, de vegades em faig pesada, tot això seria molt més
fàcil.

En el punt 13, bon punt, de les seves consideracions,
proposen un pla de mesures fiscals per millorar els recursos
monetaris en mans dels ciutadans. I com ho podem això des de
la nostra comunitat autònoma? Estam en disposició de reduir o
d’augmentar els impostos sense sortir-ne directament
perjudicats? Amb el finançament que tenim, reduir-lo ja sembla
del tot impossible i augmentar-los només podria ser sentit amb
tota justícia com a un greuge comparatiu en relació amb
d’altres comunitats autònomes menys desfavorides per l’Estat
que no la nostra.

Continuen vostès proposant plans diversos que tampoc en
si no suposen cap solució a la situació actual, no es tracta tant
de fer molts plans, els sona això de plans, com d’articular
polítiques coherents de cara a poder aconseguir una millora en
la situació econòmica dins les possibilitats bastant minvades a
causa de la manca d’autonomia que té el Govern de les Illes
Balears.

En definitiva, senyores i senyors diputats, el que avui se’ns
presenta des del Partit Popular és com una espècie de llista de
propostes que ells farien si estiguessin en el govern, llista que,
d’altra banda, no és gaire diferent de les que té en cartera el
propi Govern. Per tant, em permetran, finalment, suggerir-los
en aquestes circumstàncies que deixin governar, que aportin
idees en positiu per afavorir la governabilitat de les nostres illes
i que estiguem a temps d’aconseguir que les Balears arribin de
ben de veres a constituir-se en una autèntica comunitat
autònoma.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Miri,
en el debat que va precedir aquesta moció ja el nostre grup
parlamentari va manifestar que no estava d’acord amb el
diagnòstic que se’ns feia per part del Partit Popular. Una cosa
és que hi hagi un cert alentiment de determinats sectors
econòmics de les Illes Balears, com pot ser el sector de la
construcció, sector, per altra banda, que tothom reconeix que
estava sobredimensionat, i una altra cosa és que estiguem en
una etapa tan catastròfica com ens vol fer creure el Partit
Popular. Aquest és un país eminentment turístic, el turisme
presenta unes perspectives molt similars a les d’exercicis
anteriors i per tant, diguem, no és moment de posar aquest crit
en el cel i establir que hi haurà una gran crisi. La portaveu del
Partit Popular diu: quan serà la frenada. Supòs que està pensant
que la frenada serà aturar-nos. Nosaltres pensam que en tot cas
hi hauria un cert alentiment, per tant la frenada no duria una
aturada; però bé, aquest to catastrofista ho demostra amb frases
d’aquesta classe.

A més a més, que aquest alentiment econòmic de
determinats sectors a les Illes Balears té una relació global,
mundial, molt més enllà de les nostres fronteres i no
conseqüència de polítiques pròpies del Govern autonòmic.
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El nostre grup parlamentari no vol entrar una a una a totes
les propostes que se’ns fan, se’ns fan un caramull de propostes,
18 propostes, moltíssimes, de caire molt diferent, que mesclen
ous amb cargols i és molt difícil entrar una a una amb un temps
tant limitat. La qüestió és que no consideram que estiguem en
una fase de crisi, consideram que estam en una fase
d’alentiment a determinats sectors i que el que hem de donar
els polítics i la classe política és confiança i estabilitat al model
productiu i a la gent de l’empresa que s’hi dedica.

Vostès parlen que diuen el que pensen i pensen el que
diuen, moltes de les seves propostes estan relacionades amb
finançament autonòmic; vull recordar que el president del seu
partit a nivell estatal va venir a les Illes Balears i va dir que no
canviaria el finançament autonòmic, amb la qual cosa si és cert
que diuen el que pensen i pensen el que diuen ens espera un
futur ben negre i ben fosc a les Illes Balears perquè vostès no
canviaran el finançament injust per a les Illes Balears que hi ha
en aquests moments.

Nosaltres consideram que, efectivament, una de les grans
qüestions de la futura legislatura a nivell estatal serà la
renegociació d’aquest sistema de finançament autonòmic, toca
per llei que es faci aquesta negociació; la conselleria ja ha
manifestat a diverses compareixences en aquest Parlament les
línies mestres de la seva proposta, ha presentat una proposta,
segons ens consta, al Govern de l’Estat; vol que es tengui en
compte la població flotant i tots els serveis que prestam al
turisme i que, per tant, siguin elements per compensar aquestes
mancances financeres molt acusades de les Illes Balears, que
provenen del principi de la democràcia, per tant conseqüència
de polítiques negatives cap a les Illes Balears tant de governs
socialistes com de governs del Partit Popular, i per tant, tot i
estar d’acord que aquest finançament autonòmic s’ha de
millorar, el nostre grup parlamentari dubta, per les
manifestacions fetes pel líder del seu partit, que efectivament
aquest canvi es produeixi si governen els seus a Madrid.

Per tant, tot i poder estar d’acord que s’ha de canviar el
sistema de finançament, tenim poques esperances que sigui el
Partit Popular qui protagonitzi i qui lideri aquest canvi.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM, té el Sr. Barceló la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja vàrem manifestar a la
interpelAlació sobre la situació econòmica que va fer el Partit
Popular que en el conjunt de l’economia balear no apareixen
símptomes de recessió o de crisi sinó més bé de desacceleració
d’algun sector econòmic sobredimensionat, tot i que veim que
el Partit Popular segueix insistint en el seu llenguatge
catastrofista. Certament s’ha de dir que la conjuntura
econòmica internacional mostra alguns símptomes que podem
catalogar de preocupants, centrats a la crisi hipotecària
nordamericana i algunes incerteses bursàries que també hem
tengut els darrers temps. Clarament hem de dir que no podem

parlar de crisi, ara bé, tampoc no podem oblidar la preocupació
de les famílies per la inflació, que provoca dificultats per
arribar a final de mes, o algunes dades negatives recents de
l’atur o les importants pujades de les hipoteques, tot i la
moderació que han tengut els darrers mesos.

Quant a la situació de les Balears, com dèiem en el debat
anterior, algun sector econòmic com la construcció mostra una
tendència a l’alentiment de l’activitat, després d’uns anys de
creixement excessiu, producte en bona part de la bombolla
immobiliària que estava clarament massa inflada; la tancada
d’oficines immobiliàries, juntament amb la fallida d’algunes
empreses constructores en són indicadors clars.

Però no hem d’oblidar també que tenim dades econòmiques
positives per a les Illes, així, les previsions de creixement
econòmic de Balears per al 2008, per a enguany, d’acord amb
els distints indicadors, preveuen creixements que superaran el
2%, entre el 2,4 i el 2,7%, segons les distintes previsions. I
també tenim una bona temporada turística en perspectiva, tal
com mostren les previsions de contractacions després de les
recents fires turístiques.

Com ja vaig dir a la meva intervenció anterior, al marge
d’aquesta conjuntura concreta, amb incerteses i oportunitats,
s’ha de recordar que les Illes Balears rebem la pitjor despesa
pública de totes les comunitats autònomes tant en finançament
autonòmic com en inversió estatal, indicadors els quals estan
clarament per davall la mitjana estatal. I vull recordar que
aquest dèficit és històric, per tant independentment de qui hagi
governat a Madrid. Deia aleshores que aquest dèficit fiscal
afecta molt negativament les famílies de Balears i el nostre
creixement econòmic i es nota sobretot en els serveis públics,
sanitat, educació, transport públic, etcètera.

Els nostres ciutadans per tant han de fer front a aquestes
insuficiències dels sectors públics pagant serveis privats i la
conclusió que tenim, a part de la pèrdua de posicions amb la
renta per càpita, que vostè comentava, Sra. Estaràs, tenim que
les famílies de Balears tenen importants problemes per arribar
a finals de mes, un 58% en concret. Els que més pateixen
aquesta situació són, sense dubte, els joves que a les Illes
Balears han de destinar més de tres quartes parts del seu sou
per adquirir un habitatge.

Mentrestant, han arribat les eleccions generals i el Govern
de l’Estat encara no ha signat algunes de les inversions que
s’esperaven, com el conveni per a adquisició de finques
públiques o el conveni de transport ferroviari, que ha de
permetre recuperar els temps perduts en executar les
necessàries infraestructures de transport públic; convenis, per
altra banda, que tampoc es varen signar quan el PP governava
a Madrid, vull recordar-ho. Per tant, com deia, estam a punt
d’acabar la legislatura sense que el Govern espanyol faci
arribar els recursos que serien de justícia.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 22 / 26 de febrer del 2008 1025

 

En definitiva, l’Estat ha de reconèixer el greuge històric que
patim, això és la novetat, però de moment no fa res per
arreglar-ho, llevat d’una lleugera millora de les inversions, via
pressuposts generals de l’Estat, en aplicació d’un migrat Estatut
d’Autonomia. Ara, el Partit Popular, amb aquesta proposició no
de llei insta a millorar el model de finançament, però el Sr.
Rajoy, ja n’ha fet referència l’anterior portaveu, ja ha dit que
l’actual sistema de finançament és adequat. I vostès ara ens
proposen que el nou sistema de finançament tengui en compte
la població efectiva, però el Sr. Pizarro ja ha dit que la variant
poblacional no ha de tenir un pes decisiu en el nou sistema de
finançament, perjudicant clarament els interessos, per cert, que
ens convenen a les Illes Balears.

Per tant, el Govern de les Illes Balears, mentre no se
solucioni definitivament el tema del finançament i de les
inversions estatals, haurà de fer importants injeccions a la
nostra economia per fer front a les infraestructures i necessitats
socials, mediambientals, educatives, de transport públic que
tenim, sempre aplicant criteris de sostenibilitat; de fet, aquest
camí ja està encetat i en aquest sentit s’està fent feina per part
del Govern. Ara bé, mentre aportem un 17% aproximadament
del nostre producte interior brut a l’Estat i la diferència entre el
que pagam i el que rebem sigui superior als 3.200 milions
d’euros anuals no millorarem aquesta situació. I és aquí on
aquest govern, el Govern, haurà de fer una reclamació clara,
ferma i contundent davant el pròxim govern d’Espanaya,
governi qui governi.

Ara bé, la proposició que ens presenta avui el Partit Popular
és una mescla de tot tipus de propostes, bona part de les quals
ja han estat discutides o bé per aquest plenari o bé en comissió,
i que ara el Partit Popular intenta recuperar per a un nou debat;
el resultat és que mesclar totes aquestes propostes, des del meu
modest entendre, les fan de menys, perden interès i potència.
Un total de 18 propostes d’allò més divers, plantejades sense
cap tipus d’ordre, amb un redactat algunes més que enrevessat.

Així, per exemple, volem que instem el Govern a fer una
anàlisi de la situació econòmica equilibrada i realista. Anàlisi
que, en realitat, ja s’està fent per part del Govern. I què seran
vostès els que decidiran si l’anàlisi ho és realista i equilibrada?

I a més a més, també proposen un pla de foment de
l’activitat comercial o un pla de reactivació del sector primari,
plans, per altra banda, que ja s’estan fent. Per posar plans que
no quedi.

Reconeixen en el redactat que s’espera una bona temporada
turística i demanen un pla de competitivitat del turisme. També
s’està treballant en aquest tema.

I mesclen per aquí el decret de trilingüisme, el qual vull
recordar només permet anglès per a algunes escoles, quan
l’objectiu del Govern és anglès per a tots.

També aprofiten per reclamar la mitjana d’inversió per
càpita en compliment de l’Estatut d’Autonomia i obliden que
la fórmula que pactaren a Madrid per a l’Estatut parlava de
mitjana d’inversions homogeneïtzada i que el que tenim ara és
producte d’aquella mala negociació que vostès acceptaren.

Tornen insistir en el tema dels vols interilles, quan la
situació actual és producte d’una mala declaració de servei
públic que vostès implementaren quan governaren.

En definitiva, moltes propostes, jo diria que cap idea
original o nova, tot són qüestions que ja es fan per l’actual
govern o no són més que excuses per poder presentar una
proposició que intenti avalar la tesi de la crisi econòmica que
no compartim.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Carretero té la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Socialista rebutjarà
aquesta moció per una qüestió molt simple i és que, vist com va
anar el debat de fa quinze dies i vist i escoltat el míting que ens
ha donat la portaveu del Partit Popular, on ha parlat de tot però
no ha aportat res, consideram inacceptable la fonamentació
d’aquesta moció. El Partit Popular dóna per fet que existeix una
crisi de confiança, però no fonamenta aquesta afirmació ni en
dades concretes ni en fets constatats.

Al contrari, nosaltres pensam que fa quinze, en el debat
d’interpelAlació sobre aquesta qüestió, el conseller va deixar
clar que no hi ha cap indicador que assenyali recessió, ni molt
manco crisi econòmica. El Govern però no amaga la situació,
fa una anàlisi equilibrada i realista i reconeix un cert alentiment
econòmic; que, com ja s’ha dit també, afecta principalment
alguns sectors econòmics sobredimensionats de la nostra
economia, com són el sector immobiliari o el de la construcció.
I per fer front a aquest alentiment el Govern ha fet una anàlisi
acurada de la situació i ha articulat els seus primers pressuposts
per encarar-la i ho ha fet amb un paquet importantíssim
d’inversions ja aprovades i que ja s’estan començant a executar
per part de totes les conselleries.

De fet, el Govern ha hagut de fer front a dos difícils
condicionants: un és aquesta situació d’alentiment de
l’economia, a un cicle de menor creixement o reajustament, un
condicionant que en certa mesura es pot considerar normal, ja
que elements cíclics n’hi ha hagut sempre i no podem
assenyalar culpables; tot i que val a dir que el Partit Popular
s’hi en n’assenyalaria de culpables si no fos perquè fa ben poc
eren els màxims responsables d’aquesta comunitat. Però, com
he dit, el nou govern també ha hagut de fer front a un segon
element que condiciona i que dificulta les seves polítiques, un
segon element que ja no és tan normal i que sí que es pot
considerar provocat per polítiques i per pràctiques
irresponsables i que sí que seria més fàcil assenyalar culpables.
Aquest segon condicionant, com tothom sap, és la situació
econòmica i financera de la pròpia comunitat, amb un deute i
amb uns compromisos que tripliquen els que va deixar
l’anterior pacte.
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I si entram a les propostes concretes de la moció, quasi totes
les accions que proposa el Partit Popular, aquesta llista de 18
propostes, o ja estan incloses en el pla econòmic i financer del
Govern o en alguns casos fins i tot ja s’estan executant, com és
la signatura que ha esmentat la pròpia portaveu dels crèdits
ICO, però ara li sembla poc l’increment tan substancial, però
bé. El primer que li proposa el Partit Popular es fer una anàlisi
equilibrada i una actuació racional, que no és una altra cosa que
el que ja està fent el conseller i el seu equip des del primer dia
i que, per cert, està molt enfora del que van fer ells mateixos els
darrers quatre anys. Lliçons d’equilibri i de racionalitat en
poden donar ben poques qui ha fet el que ha fet per a aquestes
terres i qui ha triplicat l’endeutament en un sol mandat.

I després venen una sèrie de recomanacions, extractes
generals, 18 plans, com si no fossin actuacions i camins ja
empresos amb més decisió, amb més responsabilitat i destinant
a totes elles més recursos per part d’aquest govern. El Partit
Popular proposa polítiques encaminades a baixar l’atur,
fomentar l’economia, pla de reactivació econòmica, pla de
sanejament, pla de foment de vendes del comerç minorista, pla
de reactivació del sector primari, conveni de carreteres,
ferroviari, millora del finançament, etcètera. Tot, presenta una
moció sobre temes econòmics, però ho demana tot, tot i més,
i tot en quinze dies.

No ho faci, Sr. Conseller, tot açò amb quinze dies, perquè,
a part que haurem de plegar tots, ja no tindrem res més a fer,
haurà fet una autèntica “xapussa”. No és estrany que qui és
capaç de presentar propostes com aquesta fins fa poc actués i
gestionés els recursos públics amb una total irresponsabilitat,
improvisació i precipitació. El grup que represent no donarà
suport a aquesta moció per un motiu molt senzill: tot el que
proposa el Partit Popular ho està fent considerablement millor
aquest govern, amb més entusiasme, amb més ganes, amb més
eficàcia, amb més equilibri i amb més racionalitat.

Hi hi ha dues recomanacions del Partit Popular que he
deixat per al final, la número 12, ens recomana no consumir
més territori. El Partit Popular vol habitatge protegit o de preu
taxat, però sense destruir territori, és a dir, vol habitatges
virtuals, com els que ells van construir; és a dir, no vol
habitatges. Però això de no destruir el territori li arriba un poc
tard, és una sensibilitat que arriba tard i quan ja s’ha fet massa
mal i quan qui es dedicava a fer al que es dedicava encara seu
en aquesta cambra; copiaré una frase que va dir en ZP a Rajoy:
“A buenas horas mangas verdes”.

I la darrera recomanació que li fa el Partit Popular, la
número 18, Sr. Conseller, segons el Partit Popular vostè ha de
preveure una minva dels ingressos derivada de la
desacceleració econòmica i li diu qui fins fa ben poc imputava
ingressos amb tota l’alegria del món, que no estaven avalats per
cap document, ni contracte ni compromís amb altres
administracions, i açò no ho dic jo, ho diu el síndic de comptes.

Per tot açò, però sobretot perquè el Grup Socialista
considera que els pressupostos per al 2008 ja donen resposta a
la situació actual, d’alentiment de l’economia, i a la situació
difícil de l’herència rebuda, el nostre vot serà contrari a aquesta
moció. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. Vol fer ús el grup proposant? Sra.
Estaràs, té la paraula per un temps de cinc minuts.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President absent li pregaria que
pogués incorporar-se a aquest debat, donat que el partit que té
nou escons més que el seu està fent un debat que crec que és
d’interès per als ciutadans.

Li poden dir com vostès vulguin, gràcies Sr. President, li
agraesc encaridament.

Vostès li poden com trobin, li poden dir desacceleració, li
poden ralentització, li poden canvi de cicle, li poden dir frenada
més o manco, li poden com vulguin, amb més catastrofisme o
amb menys, però el que està clar i aquí ho han reconegut tots
els que han intervingut és que hi ha una situació que preocupa
les famílies de tota Espanya i de les Illes Balears i hi ha una
situació en què els indicadors són avui més negatius que fa un
any; hi ha una situació en què tots els analistes diuen que pot
ser de dificultat grossa i per tant d’això és del que venim a
parlar avui aquí; no és catastrofisme sinó que és prudència, jo
no he donat cap indicador que s’hagi inventat aquesta portaveu,
tots els indicadors que he donat estan contrastats.

Per cert, crisi de confiança no m’invent jo que n’hi hagi,
Déu me’n guardi, ho diu el Sr. Almunia, Eurostat: los
indicadores europeos han baixat 8 punts en la confiança que té
tota la societat en l’economia. Per tant, aquest indicador és seu,
el Sr. Almunia, crec que encara és del seu partit.

He dit també que la inflació és 2 punts i busques més alt que
fa quatre anys, és una dada del ministeri. He dit també que
l’atur, per primera vegada en dotze anys ha pujat, és una dada
també del ministeri. He dit que les hipoteques han pujat un
10% en un any i algunes han pujat un 30% des que les varen
subscriure, és una dada del ministeri. Per això el Sr. Solbes ahir
volia proposar coses damunt les hipoteques. He dit que hi ha
una crisi en el sector immobiliari i basta anar als indicadors:
2.211 habitatges menys venuts l’any 2007 que a l’any 2006. He
dit també que hem convergit amb Europa cap enrera, que hem
caminat cap enrera des de l’any 2001 i que la renta per càpita
amb Europa té una caminada cap enrera des de l’any 2001,
informe Funcas. És a dir, aquesta portaveu no s’ha inventat cap
indicador.

Responsabilitat seva si vostès no fan cas d’aquests
indicadors que tenim damunt la taula. A cap família se li escapa
que això és així i és responsabilitat del Govern i també del
conseller d’Economia i del seu president, baldament sigui un
govern a sis, tenir en compte aquests indicadors. No els he fet
responsables d’aquests indicadors, els he fet responsables de no
prendre les mesures durant vuit mesos per poder fer front a
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aquesta situació de canvi de cicle econòmic, durant vuit mesos
hem caminat cap enrera. El creixement ens ho varen deixar a
l’any 2003 a un 0,5 i nosaltres el tornàrem a posar a un 3,1;
arriben vostès i, coses de la vida, però ens tornen anunciar que
el creixement torna a un 2,5.

Els deman serietat i els deman bàsicament que això que dic
ho reconeixen UGT i Comissions Obreres, parlen de falta de
previsió de l’economia. Mentre vostès es barallen tot el dia
entre vostès, l’atur segueix pujant, Sra. Consellera de Treball,
els preus segueixen pujant i les famílies no arriben a finals de
mes. Mentre es barallen vostès per si han de fer habitatges o no,
els joves no tenen habitatges a preus assequibles i es produeix
una situació d’alarma a moltes famílies de les Illes Balears.
Podrien fer front al futur amb molta més cohesió, estic segura
que els companys d’Unió Mallorquina i del BLOC així ho
veuen, perquè així ho han reconegut, amb més seguretat
jurídica, amb més solvència política; perquè no fes res o
discutir tot el dia sempre condueix a incerteses.

Al Govern li ha faltat previsió, valentia, projecte i
possibilitat d’exercir de ver el comandament. L’Espanya real
no és la del cafè a 80 cèntims d’euro sinó la de vertaderes
hipoteques amb lletres de 900 euros al mes, amb sous molt
baixos.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Per això, Sra. Presidenta i senyors diputats, m’agradaria
demanar-los quina de les propostes que hem fet no els pareix
bé. És ver que la temporada turística pareix que va bé, però
també és ver que si els preus segueixen pujant perdrem
competitivitat. Li pareix malament a qualcú en aquesta cambra
que es faci una anàlisi equilibrada i realista i amb transparència
de la situació econòmica? Li pareix malament a qualcú en
aquesta cambra que es demanin les encomanes de gestió per al
conveni de carreteres? Senyors del PSM, vostès no és possible
que segueixin abandonant els seus principis, no és possible que
vostès siguin aquí, asseguts tranquilAlament, acceptant construir
en sòl rústic, duen dins el seu si un grup que són Els Verds; no
és possible que s’hagi generat la situació de desgovern que s’ha
generat en aquesta terra; el projecte estrella del president no té
la meitat del suport del seu govern. Vostès varen acceptar,
abandonant els principis i, perdoni que li digui, però els
principis, els valors i les conviccions no s’han d’abandonar
mai, ni tampoc per una cadira.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Els he de dir, si qualcú d’aquí no està d’acord a demanar el
2%, vostès ho duen en el seu programa, i també Unió
Mallorquina, el 2% per a un conveni de tren, perquè ens donin
els 2.069 milions d’euros que ens pertoquen. Està qualcú en
contra de demanar una millora en el finançament? Està qualcú
en contra de demanar que ens donin el que ens pertoca? Ningú
d’aquí, a excepció feta del Sr. Antich i de la Sra. Estaràs, qui
els parla, era en aquella reunió on es va negociar l’Estatut
d’Autonomia, i el Sr. Antich sap perfectament que vàrem
negociar 3.000 milions, que demanàvem els del PP, que al final
el Govern de l’Estat els va convertir en 2.500, a més del que ja
rebíem. No vàrem anar a Madrid ni ell ni jo a negociar un

Estatut d’Autonomia per condemnar-nos set anys a seguir
essent els darrers d’Espanya en renta per càpita.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Me sap molt de greu però això és exactament així. El que
succeeix és que quan un governant dóna paraules tan distintes
a tants de llocs tantes vegades ja no se sap quina és la seva
paraula, Sr. President.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem, doncs, a la votació. Anam a votar i votam.

(Remor de veus i cridòria a la sala)

Senyores i senyors diputats, es posin tots tranquils.

Sí, Sr. Flaquer?

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, Sra. Presidenta, per una qüestió d’ordre. Jo crec que
duem bastants anys en aquest Parlament, tots sabem quins són
els nostres deures i quines són les nostres obligacions i els dels
diputats és ser a la sala de plenaris, com a molt enfora aquí
fora, i quan senten l’avís de votació ser aquí. Vostè ha avisat
per votar, vostè ha dit que anàvem a votar i serà la primera
vegada, i no li vull recordar que ja ho ha fet en altres ocasions
en aquesta legislatura, que després d’haver anunciat la votació
es deixen entrar diputats dins aquest hemicicle. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Avisarem als uixers que, per favor,
vigilin que no entrin després de tocar el timbre.

(Remor de veus)

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sra. Presidenta, jo no li he demanat això, jo li he demanat
que vostè ha anunciat la votació i, anunciada la votació, han
entrat diputats que no eren presents en aquesta cambra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.
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(Remor de veus)

Posin-se tranquils. Em demana el Sr. Barceló la paraula. Sr.
Barceló?

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

No, simplement per especificar que quan s’ha anunciat la
votació, els dos diputats eren dins la sala, no asseguts, però dins
la sala.

(Remor de veus)

Per favor, no em digui mentider, perquè eren dins la sala.

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Els diputats diuen que eren a la sala, segurament vostès no
els podien veure perquè estaven parlen. Hi ha testimonis, jo la
veritat és que no els ho puc dir perquè no els veia, òbviament
perquè miro davant.

(Més remor de veus)

De totes maneres crec que hauríem de procedir a la votació.
Repetirem i començarem des del principi...

(Continua la remor de veus)

Sr. Flaquer, no li neg que haguéssim començat...

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Vostè acaba de reconèixer ara mateix que ja havíem
començat. Ho acaba de reconèixer ara mateix.

LA SRA. PRESIDENTA.

Sr. Flaquer, ni tan sols demana la paraula. Aquí tothom
intenta comentar el que li convé. Els diputats que vostè diu
manifesten que eren dins la sala. Per tant, si li sembla bé,
passarem a votar.

Votam.

Sí 29 vots; no 30 vots.

IV. Debat de l'esmena a la totalitat amb text alternatiu
RGE núm. 892/08, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, al Projecte de llei RGE núm. 60/08, de mesures
urgents destinades a l'obtenció de sòl per a habitatges de
protecció pública.

I passam a continuació al quart punt de l’ordre del dia,
l’esmena a la totalitat amb text alternatiu RGE núm. 892/08
presentada pel Grup Parlamentari Popular al projecte de llei de
mesures urgents destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges
de protecció pública. Per defensar l’esmena té la paraula la
portaveu del Grup Popular Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
L’esmena a la totalitat amb text alternatiu presentada pel Grup
Parlamentari Popular a l’anomenada Llei d’habitatge en sòl
rústic és una esmena que pretén recollir el que pensa la majoria
dels ciutadans de les Illes Balears i curiosament, la majoria dels
diputats d’aquest Parlament. És una llei que, malgrat haver-se
aprovat en el Consell de Govern, Unió Mallorquina ha dit clara
i reiteradament que no la votarà a favor, que no hi està d’acord.
El BLOC, davant el que diu Unió Mallorquina, demana al
President que la retiri. I el Sr. Antich diu que després de les
eleccions reflexionarem. Aquesta és la serietat i la fortalesa del
Govern de les Illes Balears.

Per tant, el debat d’avui és una posada en escena de
l’hexapartit, un paperot damunt una llei que està sentenciada de
mort. Només la poden canviar si voten sí, o s’abstenen a la
nostra esmena, perquè s’obrirà un període nou d’esmenes que
els donarà l’oportunitat de refer-la i de posar-se d’acord. L’altra
opció, la més lògica, que la retiressin. Però no fer cap de les
dues coses en un tema tan important demostra un caos molt
perjudicial per als ciutadans de les Illes Balears. Un Govern
entra una llei i els mateixos consellers donen una roda de
premsa dient que no li donaran suport. Però a més, aquest
espectacle no és més que l’evidència que aquesta llei és un
disbarat, és un greu error i suposarà amb el temps un perjudici
per a les nostres Illes, que per intentar cercar solucions al
problema de l’habitatge, intervinguem en el mercat
immobiliari, intervinguem a més d’una forma inconstitucional
i que a més, ho facem dins sòl rústic protegit. 

Poques lleis, per no dir cap, tan curtes, de tants pocs
articles, 6 articles són capaços de fer la destrossa territorial,
econòmica i jurídica que ocasiona aquesta. No és que hi hagi
un motiu per presentar aquesta esmena a la totalitat i estar-hi en
contra. És que els motius sòlids es multipliquen de forma
alarmant. És una llei que destrueix el nostre territori perquè
permet construir en sòl rústic, perquè permet construir allà on
no es pot. És una llei que vulnera, tan en la seva aprovació com
en el seu contingut la normativa comunitària, la normativa
estatal i la normativa de la comunitat autònoma en matèria
d’avaluació d’impacte ambiental. No interessa ni tan sols
analitzar l’impacte ambiental i s’ho boten a la torera els que
tant abanderen l’ecologisme. És una llei que atempta
frontalment contra les competències urbanístiques i d’ordenació
del territori, tan dels consells com dels ajuntaments. És una llei
que torna derogar la Llei de capitalitat de Palma per llevar-li
competències. És una llei que ha incomplert l’obligatorietat que
el Consell Econòmic i Social l’hagi dictaminada. És una llei
que dóna privilegis a uns pocs promotors i a més, crea un
greuge comparatiu entre sòls urbans i sòls rústics. Ara resulta
que en el rústic, a part de poder-hi construir blocs de pisos, se
li lleven tots els tràmits per poder-ho fer. És una llei que per
tant, atempta contra el principi d’igualtat perquè la
discriminació que fa és negativa.
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És una llei que fomenta, un cop més, la inseguretat jurídica.
Vulnera els creixements previstos en els plans territorials i
vulnera els procediments administratius. Romp les regles del
joc. És contradictori que el Govern, que desclassifica sòls
urbans, fins i tot afecta llicències en execució vulnerant tots els
drets adquirits, sigui el mateix Govern que la setmana següent
diu que es construirà en rústic i a més, a aquest rústic se li fa un
procediment a mida express, sòl rústic express. Aquesta greu
contradicció interna d’aquest Govern és altament preocupant
perquè a més està jugant amb foc. Està jugant amb la nostra
economia, la nostra butxaca i amb el nostre territori. 

Això ens du a molts i sòlids motius de per què no s’ha
d’aprovar aquesta llei i és la seva incidència negativa dins el
mercat immobiliari. En un moment de greu recessió
immobiliària, estocs d’habitatge en venda, empreses
promotores al límit, atur en el sector de la construcció, crisis
hipotecària i per tant, el que menys necessitam són lleis que
aturin més el mercat, creant unes falses expectatives i que a més
es torbaran en executar-se. La llei de per si dolenta, és molt
més dolenta en el moment actual. El que necessitam són
mesures immediates, econòmiques i fiscals que és el que
presentam a la nostra esmena alternativa. Ens preocupa molt
una intervenció dins el mercat immobiliari sense que s’hagin
calibrat els efectes.

En resum d’aquesta introducció, aquesta llei és un disbarat
territorial, és un disbarat constitucional i és un disbarat
econòmic. A vostès que tant els agradava acusar el Partit
Popular de Partit Popular igual ciment, jo els dic que aquesta
és la llei del ciment en sòl rústic. És la llei del bloc, però la llei
del bloc de ciment, la llei del bloc de pisos...

(Aplaudiments)

Si el Partit Popular hagués fet una proposta similar, els
Verds, el BLOC estarien encadenats com és normal i els del
PSOE muntarien plataformes. Però el Grup Popular, que
representa un 47% dels ciutadans no és l’únic que pensa així.
El regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de Palma la va
qualificar, ho dic textualment, “de fracàs i de petit parche”,
encara que va dir que la votaria, supòs que per la cadira. El
ColAlegi d’Arquitectes ha manifestat la seva oposició.
L’Associació de Promotors està en contra. Els constructors
diuen que ni la coneixen. El GOB també s’ha pronunciat en
contra, encara que ho fa amb menys agressivitat de com estam
acostumats, supòs que per la vergonya que Els Verds, ni més ni
manco que Els Vers, han estat copartíceps de l’aprovació dins
el Consell del Govern. 

Sr. Llauger, Sra. Suárez, vostès, i els ho dic molt
amablement, haurien de sortir de la votació d’aquest plenari per
decència. Amb tot allò que el Partit Popular s’ha hagut de
menjar en el tema del territori i que avui Els Verds ens diuen
que podem construir blocs de pisos en sòl rústic. Vostès mai
més ens podran donar cap lliçó d’ecologisme. La veritat és que
ens costa molt des del Partit Popular assumir que els
ecologistes voten a favor de construir blocs de pisos en sòl
rústic...

(Aplaudiments)

Senyors d'Els Verds, el mateix, a qui han estat enganant
aquests anys? En qualque moment vostès mentien o
enganyaven, o quan ens deien que no es podia destruir més el
nostre territori, ara ho fan. Els seus canvis de principis, o
l’abandonament més ben dit dels seus principis ens tenen
sorpresos i sobretot, quan després es deixen dur per Unió
Mallorquina. I els del PSOE canvien de discurs cada dia. Ho
varen fer a Son Espases i ho fan ara també en el tema del
territori. 

Però no només el Partit Popular, els colAlegis professionals,
les associacions o entitats ecologistes han mostrat públicament
el seu desacord, sinó que fins i tot una part del Govern diu ara
que no votarà a favor. Els ho repetesc, o aproven o s’abstenen,
basta que s’abstenguin perquè surti l’esmena a la totalitat i
podran canviar la llei i presentar esmenes, o la retirin. En cas
contrari, si no fan cap de les dues coses, no la podran canviar.
Per tant, faran més mal a l’economia i als ciutadans. Duim 8
mesos de paràlisi i també de desacords i jo crec que no hem de
perdre més temps. Supòs perquè sabia el que passava i realment
és conscient de la feblesa del seu propi Govern, que una altra
nota curiosa la vàrem trobar, per si ja no bastés, fa una setmana
i mitja quan el President del Govern va davallar a la roda de
premsa, després del Consell de Govern, només per dir que el
Partit Popular hauria de retirar la seva esmena a la totalitat
perquè nosaltres retardàvem no sé què. Ens va renyar a
nosaltres el President, supòs perquè no pot renyar els seus
propis consellers i renya el Partit Popular com si el Partit
Popular tengués el vot per aprovar la seva esmena a la totalitat.
Després hem entès el nervis del President i per què va davallar
a la roda de premsa.

La nostra llei Sr. Antich, cerca solucions immediates sense
destruir el sòl rústic. Aposta pel 30% dels sòls urbans
urbanitzables de forma efectiva i immediata, perquè qui no
aposta per això i s’estima més que enlloc d’aplicar el 30%
construir en sòl rústic és que va molt malament. Per cert, l’altra
llei, la de mesures territorials també pretén desenvolupar el
30% de forma immediata. Ho dic per si no ho sabia, perquè de
vegades jo crec que no són conscients. La nostra llei faculta
bonificar els promotors que facin més habitatge protegit per
damunt del 30%, a canvi d’una menor sessió d’aprofitament als
ajuntaments. La nostra llei vol agilitar els procediments
urbanístics, sense obviar cap tràmit essencial. La nostra llei
creu que una política fiscal ajuda a agilitzar el mercat, per això
un pot baixar ja l’impost de transmissions patrimonials d’un 7
a un 3%, proposam una supressió d’actes jurídics documentats
en la constitució d’hipoteques, perquè ara tanmateix quasi no
se’n constitueixen i davallen els ingressos de la comunitat
autònoma. Per tant, reactivem i ajudem. 

La nostra llei considera que s’ha d’avançar en el model
d’hipoteca jove, aquesta que no els agradava i al final l’han
tornada signar. Per això demanam una ajuda o assegurança per
palAliar les pujades de tipus d’interès. Duim 27 mesos de
pujades consecutives de l’euribor i tenim les hipoteques més
cares de l’eurozona. La nostra llei aposta pel contracte de
lloguer amb opció de compra com una forma de reactivar
l’stock d’habitatges i ajudar el sector de la construcció, que
cada dia que passa du més persones a l’atur. La nostra llei
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obliga el Govern de les Illes Balears que presenti el II Pla
d’habitatge que aquest any 2008 finalitza. Tot això que pretén
fer front la nostra llei, el nostre text alternatiu, són problemes
que per desgràcia s’han originat aquests darrers mesos, com
també manté Unió Mallorquina. L’atur a la construcció, la crisi
immobiliària, la pujada de tipus d’interès, o la cistella de la
compra fa un any que no era així. No hi havia atur, no hi havia
crisis immobiliària, ni els interessos estaven tan alts. És per
això que necessitam mesures immediates i és per això que els
demanam una reflexió i un pacte per l’habitatge allà on totes
aquestes qüestions comunes les puguem posar en marxa.

Aquesta manca d’apropament a la realitat és un dels motius
que han fet fracassar el Ministeri de l’Habitatge durant aquests
quatre anys. Ho va centrat tot en el lloguer i la Societat Pública
del Lloguer ha fracassat, les ajudes als propietaris també i ara
s’intenta reactivar les ajudes als llogaters, als inquilins que
nosaltres permeti’ns que dubtem d’aquesta activació. Però, ni
s’han fet els 180.000 habitatges protegits, es varen baixar les
ajudes de rehabilitació per a les Illes Balears, no es va fer front
al mercat hipotecari, ni tampoc s’ha fet cap tipus de política
fiscal.

Per tant, no afrontar aquesta realitat i pretendre aprovar
forçadament una llei que desestabilitza el nostre règim
territorial jurídic i econòmic no és un camí per solucionar els
problemes d’habitatge d’aquestes illes. Però si tot això no
basta, la llei bat rècords en el seu fons i en la seva forma
d’incorreccions jurídiques i atacs frontals al nostre sistema
legal. Només pel que fa a la seva tramitació com a projecte de
llei, ha incomplert dos tràmits essencials que obliguen que
s’hagin de retirar. En primer lloc s’ha vulnerat l’article 2.1.A
del Consell Econòmic i Social que obliga que hi hagi informe
del Consell Econòmic i Social quan una llei tengui continguts
socioeconòmics i aquesta la té. I en segon lloc s’ha vulnerat en
la seva aprovació el compliment de la Llei 11/2006,
d’avaluació d’impacte ambiental i avaluació estratègica a les
Illes Balears, que hem de recordar que és l’adaptació de la
normativa comunitària que és la legislació estatal bàsica.
Aquest projecte de llei, d’acord amb el seu article 1.B diu que
s’havia de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental i no fer-
ho, l’article 5 diu, que du a la nulAlitat (...). I l’article 82 Sr.
President diu que quan els plans i programes subjectes a
avaluació d’impacte ambiental i estratègica hagin d’adoptar o
s’hagin d’aprovar mitjançant una norma amb rang de llei,
l’avaluació s’ha de fer abans d’iniciar la tramitació
parlamentària del procediment legislatiu corresponent.

(Aplaudiments)

Per tant, no és cert el que vostè ens va dir.

Per tant, demanam la retirada immediata i no només perquè
no té el suport parlamentari, sinó perquè tampoc s’ha seguit el
procediment obligatori que marca la normativa i sobretot la
normativa de tipus ambiental. Però si el procediment ja és una
mostra de la improvisació i del desordre regnant, per cert de la
que sempre ens donen tantes lliçons de perfeccionisme, a
mesura que avançam en el contingut de la llei, ens trobam que
aquesta llei vulnera la Constitució Espanyola, l’Estatut
d’Autonomia i la normativa comunitària. Pleno al 15 Sr.
Conseller, és impossible vulnerar més normes. La Constitució

Espanyola i l’Estatut d’Autonomia per invasió de competències
municipals i insulars, la qual cosa faculta la interposició d’un
recurs davant del Tribunal Constitucional, cosa que ja li
anuncio que molts ajuntaments faran. No hi ha cap informe, ni
tan sols del Consell Consultiu que avalin que de cop i volta,
com vostè mateix diu a la seva memòria, ens carreguem
l’article 40 del Reial Decret que aprova la Llei del sòl quant a
competències. El Pla Territorial de Mallorca quant al mínim de
creixement. L’article 72 de la Llei de Capitalitat de Palma
quant a les competències de l’ajuntament. I la Llei 11/2006,
d’avaluació ambiental. D’una tallada diu vostè en el seu text,
que es carrega tot això.

Nosaltres tenim informes Sr. Conseller i de molts de
secretaris i lletrats municipals i tots coincideixen en la seva
inconstitucionalitat. En tenim de Santa Eulàlia, Calvià, Inca,
Sant Antoni, Marratxí i tot diu que s’atempta contra les
competències. Però a part del seu propi contingut, també
atempta contra la Llei 11/2006 d’avaluació ambiental
estratègica i la normativa comunitària que obliga a una
tramitació d’avaluació d’impacte ambiental que vostès es volen
botar quan s’aprovin les normes subsidiàries i
complementàries. La llei es vol botar aquest procediment i fer
un procediment ilAlegal i que atempta contra aquesta
normativa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrer, vagi acabant.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Acab Sra. Presidenta. El suma y sigue continua. Se’ns va
intentar vendre o justificar que primer s’esgotaria el sòl urbà i
urbanitzable abans del rústic. Això no és veritat, es pot
directament en sòl rústic sense esgotar l’urbà o urbanitzable.
Pel que fa a la participació dels ajuntaments i dels consells
insulars, diuen que faran un informe vinculant abans de la
norma, cosa que efectivament no fa que li llevi les
competències. Però no ens diu què passa si el consell insular
diu que sí, l’ajuntament diu que no. Per tant, Sr. Conseller jo
crec que això realment és un bodrio.

En definitiva i per acabar, jo crec que avui tenim una
oportunitat d’aturar tot aquest desgavell. Tenim una oportunitat
de posar seny, d’intentar arribar a un pacte per l’habitatge,
sense destrossar el nostre territori i sense carregar-nos la
Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia, la Llei de bases
de règim local, la Llei d’avaluació ambiental i les directives
comunitàries. Només els demanam, sobretot als companys
d’Unió Mallorquina i als del BLOC que s’abstenguin d’aquesta
votació i després presentin les esmenes que vulguin per refer
aquest bodrio. Esperem que les seves paraules siguin coherents
amb el seu fets.

Moltes gràcies.
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(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha cap grup que vulgui intervenir a favor? Sr. Carbonero
té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri Sra. Cabrer, la veritat és que
crec que ha dedicat molt més temps a criticar la llei del Govern
que a posar en consideració de la cambra les virtuts de la seva
proposta alternativa. No sé quina gràcia li fa? Vostè durant
aquest tràmit hauria d’explicar més el contingut de la seva
abans de qualificar com a “bodrio” una llei del Govern hauria
de pensar bé el que diu, perquè efectivament, vostè ha presentat
aquí una proposta alternativa que s’hauria d’estudiar.

Miri, per què volem fer una llei urgent i excepcional per
obtenir sòl per fer habitatges públics? Miri, perquè els joves de
la nostra comunitat puguin pagar com a màxim el 30% del seu
sou i no el 80% que és allò que han de pagar ara. El 80% Sra.
Cabrer, és una situació absolutament injusta. En segon lloc,
perquè la nostra comunitat és la comunitat autònoma de tot
l’Estat espanyol que té menys habitatges protegits amb
diferència. El 3,5% de tot el parc construït està destinat a la
nostra comunitat autònoma a habitatges protegits. Sap quina és
la mitjana estatal? El 9%. Sap quin percentatge de comunitats
autònomes que estan governades per coalicions progressistes,
o pel Partit Socialista? País Basc el 19%; Andalusia 16% i
nosaltres el 3,5%. Miri, Madrid? No el tenc...

(Rialles)

Me sap greu no el tenc, no el tenc. Vostè ho sap..., 

(Remor de veus)

Jo també.

Miri, quan va començar la campanya electoral de les
eleccions autonòmiques, em vaig trobar amb un dirigent del
Partit Popular que em va felicitar per anar a les llistes del Partit
Socialista i jo li ho vaig agrair, era una persona educada. I em
va dir, “enhorabona per anar a les llistes, és possible pel
nombre que vas que surtis diputat, però el que és segur és que
no guanyareu les eleccions perquè nosaltres hem fet
moltíssimes coses...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, senyors del Partit Popular deixin parlar el Sr.
Carbonero. Després els donaré la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

I em va anomenar moltes coses que vostè coneix molt bé.
Em va xerrar del metro, de les autopistes, del Palma Arena,
etcètera. I jo li vaig dir, escolti i què han fet vostès en matèria
d’habitatge? Em va dir, “habitatge no n’hem fet, els habitatges
són per als forasters”. No es volia referir als forasters, es volia
referir als pobres, perquè vostès en matèria d’habitatges durant
quatre anys no han fet absolutament res.

(Aldarull a la sala i remor de veus)

I també volem fer aquesta llei per obtenir sòl per fer
habitatges protegits, públics, perquè en aquesta comunitat no hi
ha patrimoni públic de sòl. No tenim patrimoni públic de sòl.
Fins ara el que s’ha fet de manera seguida, continuada fins fa
poc, fins fa mesos per part de la majoria d’ajuntaments
governats pel Partit Popular ha estat monoteritzar les cessions
obligatòries i gratuïtes de sòl que ens haguessin permès afrontar
la situació d’una manera diferent. Vostès ho saben
perfectament, a l’Ajuntament de Palma fins fa pocs mesos es
varen acceptar intercanvis econòmics, subsidiàriament
econòmics per tal de no constituir patrimonis públics de sòl,
amb allò que era necessari per poder després fer polítiques
d’habitatges. Nosaltres necessitam sòl per fer habitatges. Per
això la nostra llei es diu per obtenir sòl per fer habitatges
protegits i la seva llei és per a habitatges, no parla de sòl. No li
preocupa? Miri, els habitatges no són aeris, de la mateixa
manera que el metro no pot ser submarí, els habitatges no
poden...

(Rialles) 

No poden volar. Vostès han parlat aquí abans de molts de
problemes, a la nostra comunitat el problema de l’habitatge és
el primer problema. Per tant, nosaltres volem que d’una vegada
per totes a la nostra comunitat hi hagi sòl públic, hi hagi sòl que
es pugui destinar a habitatges protegits i hi hagi habitatges
assequibles. Miri, la darrera subhasta de sòl, la darrera que hi
ha hagut a Palma, sap què s’ha pagat pel sòl? Uns terrenys al
costat de Son Gotleu, entre Son Gotleu, la via cintura i el carrer
Aragó,...

(Remor de veus)

Sra. Presidenta, és difícil...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ho sé, ho sé...

(Continua la remor de veus i rialles)

No només per a vostè.                              

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Gràcies. Gràcies, gràcies. Miri...
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(Remor de veus)

Deixin-me parlar, facin el favor, jo no l’he interromput,
deixin-me parlar.

Vostès saben què s’ha pagat a la darrera subhasta de sòl que
s’ha fet a Palma? Doncs, miri, els ho explic: a CIMSA, uns
magatzems devora la via de cintura, devora Son Gotleu; allà
s’ha adjudicat la subhasta per 27 milions de pessetes per
habitatge de 70 metres, per cada habitatge que es podrà
construir de 70 metres 27 milions de pessetes de repercussió de
sòl, és a dir, que el que hagi de comprar aquest habitatge només
de repercussió de sòl haurà de pagar ja 27 milions de pessetes.
A això s’ha d’afegir, lògicament, el cost de la construcció, els
costs indirectes, el benefici empresarial, que hi haurà de ser, i
a quant es podrà vendre?, i qui els podrà comprar? Devora Son
Gotleu. 

Aquesta és la situació a què nosaltres volem fer front, i a
aquesta situació s'hi fa front des d’un punt de vista urgent i des
d’un punt de vista excepcional, però no de la manera que vostè
ens han presentat aquí. Vostè no ens ha dit que la seva llei el
que fa és repetir determinacions que ja estan vigents i ja estan
en marxa a altres disposicions. 

Vostè ha dit, diu a la seva exposició de motius de la seva
llei, que nosaltres hem triat el camí fàcil. Miri, si vostè fa
referència al fet que facilitam l’accés a l’habitatge li ho accept,
és vera, d’aquesta manera es facilita l’accés a l’habitatge. Però
el que és més fàcil de tot és no fer res, no fer res, deixar que el
mercat s’autoreguli, que en aquests moments és un moment
difícil, que efectivament hi ha una diferència entre oferta i
demanda, però les regles sacrosantes del mercat ja arribaran
que els preus tornin ser una altra vegada assequibles.

Miri, la Constitució, que a vostè tant li preocupa, la
Constitució diu que Espanya es constitueix en una economia
social de mercat, però..., diu que és de mercat, però diu que és
social, també, i per tant nosaltres creim que en aquest aspecte
la possibilitat, la necessitat que avui per avui els joves, els
separats, les famílies majors que no tenen possibilitat d’accedir
a l’habitatge, han de tenir l’empara absoluta de l’Administració
encara que sigui per una via urgent i excepcional com la que
nosaltres hem emprat. 

Perquè vostè sap que els joves s’emancipen al nostre estat,
a Espanya, s’emancipen a més de 30 anys; és l’estat de tota la
Unió Europea on més tard s’emancipen els joves; per què no
s’emancipen?, perquè no tenen possibilitat d’accedir a
l’habitatge, i la família ho aguanta tot, però la pressió sobre la
família està arribant al límit d’allò suportable. Ho vaig dir aquí
en el Parlament: en relació a la renda bàsica d’emancipació
hem tengut 10.000 solAlicituds en un mes, 10.000 solAlicituds en
un mes; vostè creu que això és possible aguantar-ho i donar-hi
resposta amb unes normatives, amb unes determinacions que ja
estan vigents, dient que s’aplicarà el que ja està vigent i no fer
res més? Perquè, miri, hi ha dues maneres d’afrontar aquesta
situació: una, amb mesures conjunturals, el que es diuen
polítiques placebo; i, una altra, amb polítiques estructurals.
Nosaltres, polítiques conjunturals..., és vera que hem modificat,
jo crec que amb avantatge, la seva Hipoteca Jove, són mesures
conjunturals; fins que no tenguem un parc construït

d’habitatges assequibles, realment assequibles, perquè els joves
puguin accedir a aquests habitatges, la resta -les hipoteques
joves, les ajudes que puguem donar, etc., són polítiques
placebo. Les polítiques estructurals signifiquen, ara i avui, fer
5.000 habitatges en quatre anys, això és el que nosaltres volem,
fer 5.000 habitatges en quatre anys.

Bé, en relació a la constitucionalitat. Miri, jo crec que el
més greu, el més sagnant quant a l’incompliment de la
Constitució, és incomplir de manera sistemàtica i reiterada
l’article 47 de la Constitució, sistemàtica i reiterada. L’article
47 de la Constitució diu que tots tenim dret a un habitatge
digne, i vostès això no ho han tengut en compte mai. Tots tenim
dret a un habitatge digne. I a més a més després diu: “...i a més
l’Administració té dret a reclamar les plusvàlues que la seva
acció urbanística generi”, i això és el que nosaltres volem fer
amb aquesta llei, reclamar les plusvàlues urbanístiques que
l’acció urbanística generi.

En qualsevol cas jo li accept que vostè tengui informes de
secretaris de diferents ajuntaments on vostès governen, em
semblen molt respectables, però li vull aclarir, i vull
tranquilAlitzar la Cambra en aquest sentit, que nosaltres tenim
dos informes, un del catedràtic de dret administratiu de la
Universitat de les Illes Balears, i un altre del catedràtic de dret
administratiu de la Universitat Carles III de Madrid, on avalen
de manera absoluta la constitucionalitat d’aquesta llei. Li van
bé aquests informes?, li semblen adients?; els podem comparar
amb els que vostè té?, li pareix que nosaltres hem fet bé o no
hem fet bé la nostra tasca?

En relació a una polèmica que vostès treuen avui però que
és una polèmica antiga, que és l’aplicació de la directiva
europea en relació a l’avaluació ambiental, aquesta és una
polèmica antiga, del mes de novembre, principis del mes de
desembre. Doncs a mi també em va preocupar aquest tema, i
em va preocupar a mi, ens va preocupar al Govern, i es va
solAlicitar sobre aquest tema específic i sobre aquesta llei
específica un dictamen al cap de l’Advocacia de la comunitat
autònoma, dictamen que tenc aquí i que avala de manera
absoluta i molt meridiana, molt clara, la innecessarietat que la
llei passi per un tràmit d’avaluació d’impacte ambiental. De
totes maneres a la llei que nosaltres hem redactat, a l’article 4,
diu que les normes subsidiàries que classificaran el sòl
pertinent, aquestes normes subsidiàries sí que han de passar pel
corresponent informe d’impacte ambiental.

Perdoni, però jo no he interromput, no he dit ni paraula...

(Remor de veus)

Bé, idò, jo estic a la tribuna i s’estan dirigint a mi. 

Miri, en relació amb aquest tema, si és abans o no és abans,
si és abans o no és abans. Jo els reiter que nosaltres amb aquest
tema ens vàrem preocupar, ens vàrem preocupar a finals del
mes de novembre, a principis del mes de desembre, i vàrem
demanar al Sr. Aguiló Monjo que emetés un informe. Aquest
informe està emès i és absolutament favorable a la línia que
s’ha seguit, que és innecessari que la llei passi per un tràmit
d’avaluació d’impacte ambiental.
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Bé, vostè ha passat molt...

(Més remor de veus)

Vostè... No sé què passa.

(Rialles i petit aldarull)

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sra. Presidenta... Jo lament interrompre, Sra. Presidenta,
però hi ha un alt càrrec del Govern, director general del
Govern, que en lloc d’estar mirant a la tribuna i...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Flaquer, ja que vol que es compleixi el Reglament li
recordo l’article 70, que diu que cap diputat no pot parlar sense
que se li hagi donat la paraula. Per favor...

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Jo li deman la paraula per una qüestió d’ordre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Però jo no la hi he donat.

(Remor de veus)

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

La hi deman.

LA SRA. PRESIDENTA:

Faci el favor d’asseure’s, deixi acabar el Sr. Carbonero, i
recordo al públic que no pot intervenir i, per favor...

(Remor de veus)

...tenguin un comportament digne d’uns diputats. Sr.
Carbonero, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, vostè, sobre la seva
proposta alternativa, n’ha passat molt ràpidament, s’ha dedicat
més a intentar destruir la proposta que nosaltres havíem
presentat que a presentar les millores de la seva proposta, i a mi
sí que m’agradaria entrar en un debat de diferències entre una
llei i l’altra, més enllà de les qüestions estrictament puntuals.

Vostès, en el que fa referència al sòl, que és la proposta que
nosaltres hem presentat, és a dir, d’obtenció del sòl, en el que
fa referència a això ens presenten una opció alternativa.
Nosaltres volem constituir reserves estratègiques de sòl per a
habitatges públics en el 50% d’aquestes reserves estratègiques.
Vostè, el que diu la llei és copiar -de manera gairebé literal,
però no és literal- l’article 10 de la llei estatal i el 185 de la Llei
municipal i de règim local per, en el millor dels casos,

aconseguir un 30% de sòl per a habitatges de protecció oficial,
que poden ser públics o poden ser privats però, en general,
seran privats. I quan dic que no ho han copiat de manera literal
ho dic amb coneixement de causa: han excepcionat l’article 10
de la Llei del sòl, que és un article que és bàsic, és una
regulació bàsica de l’Estat i per tant vostè, si volia copiar, que
a mi no em pareix bé ni malament, però si volia copiar havia de
copiar bé i venir aquí a dir “no, nosaltres no pretenem fer res en
matèria d’habitatge perquè ja a la Llei del sòl estatal està
regulat el que nosaltres volem fer”. O la Llei municipal i de
règim local que vostès varen tramitar i varen aprovar, l’article
185, l’any 2006, i en aquest article deien que els municipis
s’adaptarien en un any al contingut d’aquesta llei, i que a partir
que s’adaptassin seria obligatori el 30% de la reserva..., la
reserva del 30% dels nous desenvolupaments per a habitatges
protegits.

Quants de municipis s’han adaptat a aquests preceptes, Sra.
Cabrer?, quants de municipis? Quants han iniciat, tan sols han
iniciat la seva adaptació a aquest precepte? En definitiva,
quants d’habitatges de protecció pública s’han fet amb aquesta
normativa que vostè avui ens proposa?, quants? Idò jo li ho dic:
zero, zero, ni un; amb aquesta normativa que vostè ens du aquí
com a innovadora, com a alternativa a la que nosaltres
proposam, no hi ha hagut cap ajuntament que hagi pogut
obtenir ni un metre quadrat de sòl, ni hi ha hagut cap
administració ni cap particular que hagi fet ni un habitatge de
protecció pública, ni un, zero.

Miri, amb els mecanismes del projecte de llei que nosaltres
hem aprovat en el Consell de Govern i que hem duit en aquesta
cambra podem començar habitatges públics el primer semestre
del 2009, és a dir, el primer semestre de l’any que ve podem
començar habitatges públics. Volem fer 5.000 habitatges en
quatre anys, 5.000 habitatges en quatre anys. No és aquesta
destrucció massiva de territori de què vostè parlava, 5.000
habitatges en quatre anys.

I això es contraposa, de manera directa es contraposa a la
proposta que vostè fa; la proposta que vostè fa és que els plans
s’adaptin a les determinacions que ja estan vigents, els torna a
repetir, tornen a estar vigents i torna a donar una altra vegada
termini perquè els ajuntaments tramitin les seves
determinacions quant a pla general, després es tramitin els
plans parcials, després es tramitin els projectes d’urbanització,
després d’urbanitzi, després hi hagi un repartiment de càrregues
i beneficis, i després es podrà començar a edificar. I quan
arribaran aquests habitatges?, i els joves que estan esperant
quants d’anys hauran d’esperar? Per aquest tema jo li dic que
la seva llei és una llei que és absolutament inservible, és inútil,
a més de ser una llei que copia de mala manera un llei estatal,
i dic de mala manera perquè el que copia malament són
preceptes bàsics. Però és que, en definitiva, d’aquí que vegem
habitatges construïts d’acord amb les determinacions que vostè
avui pretén que s’aprovin, doncs haurien de passar moltíssims
d’anys.
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Bé, en el tema en què vostè ha fet més insistència i que jo
crec que és la situació que intenten provocar una modificació
del sentit del vot que de qualque manera s’havia preconcebut
és el tema del rústic. Vostè ha insistit en el tema del rústic, la
portaveu del seu grup ja hi havia alAludit en una intervenció
anterior, i jo en aquest tema doncs li he de recordar que per
molt que vostès diguin aquí que vostès des del principi han dit
el mateix, que vostès són seriosos, que els que han canviat són
Els Verds, els del BLOC, els d’Unió Mallorquina, els han dit
de tot, els han demanat que surtin d’aquesta sala per vergonya
torera, els han dit de tot, i vostès s’han atribuït la solvència, la
seriositat, vostès han dit sempre el mateix. Idò, miri, en el
plenari del 13 de novembre del 2007 el Sr. Flaquer..., el Sr.
Flaquer va dir: “en qualsevol cas, mentre tot el que vostès han
anunciat se centri en aquestes àrees de transició nosaltres no hi
tendrem res a dir”.

(Intervenció inaudible)

De transició. Tenc el Diari de Sessions. Tenc el Diari de
Sessions.

(Remor de veus)

Tenc el Diari de Sessions, tenc el Diari de Sessions.
Vostès... Clar, no em podrà rebatre el Diari de Sessions, però
ja podrem arribar al que vostè digui, però vostès, que vénen
aquí i diuen que vostès són els grans seriosos, els que mantenen
sempre el mateix des del principi, resulta que ara em diu que
allò que diu el Diari de Sessions no és vera.

(Més remor de veus)

Moltes gràcies.

No és més que..., diu vostè: “Vostès han anunciat (...) en
aquestes àrees de transició. Nosaltres no hi tendrem res a dir,
no és més que anticipar el creixement que els plans territorials
i que les Directrius d’Ordenació Territorial havien fixat”.

(Intervenció inaudible i remor de veus)

Clar, clar. Vostè tenia raó, no és més que anticipar, i el que
volem fer és anticipar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, intentin que es pugui acabar.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Jo realment intent entendre, però em limit a llegir. A una
sessió anterior, a la sessió anterior, el seu portaveu, en aquell
cas en el Ple del Parlament en què es parlava de l’estat de la
comunitat autònoma, el Sr. Huguet va dir pràcticament el
mateix. Em va dir el Sr. Joan Huguet, va dir pràcticament el
mateix, i no em farà mentider perquè aquí tenc la seva
intervenció; fins i tot va dir: “En aquest sentit estigui tranquil,
Sr. Conseller, estigui tranquil, Sr. President, que aquests 29
diputats, 28 més 1, 29 diputats, donaran suport per arribar a un

pacte per l’habitatge sempre que es faci dins aquest camí”, i
havia parlat, lògicament, de les àrees de transició.

Nosaltres, quan parlam de la possibilitat d’utilitzar àrees de
transició, ho feim amb coneixement de causa, perquè sabem
que les àrees de transició són aquelles que estan classificades
com a sòl rústic, es poden classificar com a sòl urbanitzable
sense que això vulneri cap tipus de normativa, perquè aquestes
àrees de transició són les que el Pla territorial va dibuixar
perquè es produïssin amb elles els creixements urbanístics, en
aquestes àrees de transició, i per tant nosaltres creim que si es
tracta, com bé va dir el Sr. Flaquer, d’anticipar, d’avançar
aquest creixement, doncs benvingut sigui si es direcciona, si es
direcciona cap a habitatges protegits. El que no seria lògic seria
avançar-ho per a altre tipus d’habitatges, que és el que han fet
vostès. 

Miri, vostès, en temes de reclassificacions, no es poden
donar cap tipus de lliçó, o potser ens en poden donar moltes
perquè en saben molt, la saben llarga; vostès varen reclassificar
1.700.000 metres quadrats per a ús residencial a Palma en el
Pla general del 1998, 1.700.000 metres quadrats per a ús
residencial a Palma. I després, aprovat el Pla en el 98, des del
98 fins ara n’han reclassificat 540.000 més per la via de
modificacions puntuals, i d’aquests, de tots aquests del
1.700.000, dels 540.000, quants d’habitatges protegits han
aconseguit?, quants d’habitatges assequibles als joves a preu
taxat han aconseguit?; ni un, zero. 

Per tant la seva actitud amb el tema de sòl rústic és pura
demagògia, pura demagògia i oportunitat, o oportunisme,
creuen que poden erosionar el Govern, que poden erosionar la
coalició de govern parlant d’aquest tema, però, de veritat, jo li
ho dic de veres perquè crec que vostè en aquest aspecte em pot
escoltar: nosaltres hem proposta que es constitueixin reserves
estratègiques de sòl a sòl urbà, a sòl urbanitzable i a les àrees
de transició, i ho hem fet a través d’un mecanisme que és
l’aprovació d’una norma subsidiària que, una vegada aprovada,
classifica, reclassifica aquests terrenys com a urbanitzables. No
hi ha, per tant, cap tipus de construcció a sòl rústic, no es
construirà a sòl rústic, no hi ha cap possibilitat, ni a la nostra
llei ni seria possible: a sòl rústic no està permès l’ús
plurifamiliar, i vostè ho sap tan bé com jo, i si no em fa cas a
mi llegeixi avui un article al Diari de Mallorca del catedràtic
de dret administratiu de la Universitat de les Illes Balears on
deixa palesa aquesta avinentesa, aquest tema.

Bé, vostè..., en aquesta qüestió ha arribat a dir que no era
vera que prioritzàssim el sòl urbà sobre el sòl urbanitzable i
aquest sobre el sòl rústic. Llegeixi’s la llei, llegeixi’s el que diu
la llei, i després contesti’m si és vera o no és vera que a la llei
s’estipula de manera clara que quan es presentin aquestes
propostes al concurs, a la convocatòria d’aquestes propostes de
sòl per constituir reserves estratègiques de sòl s’agafarà de
manera prioritària el sòl urbà sobre l’urbanitzable i aquest
sobre sòl rústic.
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Miri, vostè a la seva llei té tota una sèrie de determinacions,
algunes més coherents; jo m’he referit exclusivament a la
determinació que fa referència al sòl perquè crec que és on
podem comparar, perquè després la resta, si s’hauria de
debatre, si s’hauria de comparar, seria amb una llei d’habitatge
i no amb una llei com la que nosaltres hem presentat. Però en
definitiva ja en parlarem més endavant si és possible posar en
marxa una sèrie d’ajudes a l’habitatge que vostè indica a la
seva llei.

Però vostè diu una sèrie de coses que a mi m’agradaria que
quedassin clares. En primer lloc vostè ens demana que duguem
al Parlament el segon pla d’habitatge, que el duguem al
Parlament i que l’aprovem; em podria dir, per favor, quin òrgan
va aprovar el primer pla d’habitatge i quan? El Govern de les
Illes Balears, el Consell de Govern?, el Consell de Govern de
les Illes Balears va aprovar el pla d’habitatge, el primer pla
d’habitatge? Vostè em demana que duguem aquí, al Parlament,
que el Govern trameti al Parlament el segon pla d’habitatge, i
qui va aprovar el primer? Jo..., jo no l’he trobat.

(Rialles)

Jo no l’he trobat, no he trobat cap acte administratiu que
digui que el primer pla d’habitatge està aprovat i, clar, en
qualsevol cas li podem suposar una vigència virtual, com deien
abans, una vigència virtual, però si estigués vigent vostès en el
primer pla d’habitatge, si vostè ens reclama que estigui vigent,
jo li he de dir: escolti, miri la pàgina 99, diu que el primer pla
d’habitatge recomana la creació de sòls urbanitzables directes
en els quals, a causa del grau de detall del seu desenvolupament
del planejament general, no sigui necessària la redacció d’un
planejament parcial i, a més, desaparegui el projecte
d’urbanització. Primer pla d’habitatge, pàgina 99; apunti-s’ho
perquè no se’n recordarà després quan ho vagi a mirar.

(Rialles)

Pàgina 99. 

Bé, en definitiva, d’aquest pla, que ens demanen ara que
nosaltres duguem el segon, com si el primer hagués estat una
cosa extraordinària, doncs vostès ni el varen aprovar ni l’han
complit, no l’han complit, Sra. Cabrer; de les determinacions
del pla, del nombre d’habitatges que estaven prevists, de les
quantitats que vostès deien que es posarien per fer aquests
habitatges, sap quin nivell de compliment tenen?, sí, un cent
per cent, sí; un 13%, un 13%. Aquest pla va néixer d’aquesta
manera: no es va aprovar, vostès ni tan sols no hi creien, no
l’han aplicat i deien coses tan increïbles com creació de sòls
urbanitzables directes sense pla parcial ni projecte
d’urbanització, i això és el que era el primer pla i ara ens
demana que nosaltres en duguem un segon. Doncs no, nosaltres
si duim aquí un pla serà un pla seriós i a més el complirem, i
més el complirem.

(Remor de veus)

Sí, sí, com aquest, com aquest. Como éste, que diu vostè, sí.

(Rialles)

Miri, nosaltres..., nosaltres ens hem compromès a fer 5.000
habitatges protegits nous en quatre anys, i a fer-ho de manera
urgent. Sra. Cabrer, li agrairia que m’escoltàs.

Miri, Sra. Cabrer, nosaltres ens hem compromès a fer..., ens
hem compromès a fer 5.000 habitatges protegits en cinc anys,
en sòl urbà, sòl urbanitzable i en les àrees de transició, i jo ja
conec la seva opinió sobre els compromisos, me la va dir
personalment a mi en seu parlamentària, me la va dir en una
comissió en la qual em va demanar que no contractàssim
l’auditoria de les autopistes d’Eivissa; em va dir: “No la
contractin, aquesta auditoria, perquè serà gastar molts de
doblers exclusivament per complir un compromís”, i va dir: “I
per complir un compromís han de gastar tants de doblers?”, i jo
ja li vaig dir en aquell cas que vostè s’equivocava, que s’ho fes
mirar, que nosaltres sí que complim els compromisos, i ara
estam en campanya electoral; vostè diria al Sr. Rajoy: “Vostè
pot dir el que vulgui perquè després els compromisos no són
per complir”? Clar, en aquell cas el que li preocupava serà el
que dirà l’auditoria de les autopistes d’Eivissa, el que dirà, però
em va dir que no, em va dir que no la contratàssim perquè era
un compromís.

Idò, miri, nosaltres som aquí, som al Govern per complir els
nostres compromisos, i un compromís que teníem era fer
habitatges assequibles per a la gent que té més dificultats i ho
complirem. Ho complirem a pesar que tenguem moltes
dificultats. I per poder-ho complir, d’entrada, al contrari del
que vostè ha fet, deman als membres d’aquesta cambra que
donen suport al Govern, que derrotin la seva proposta, que la
derrotin amb els seus vots i que ho sàpiguen els ciutadans, el
primer semestre del 2009 es començaran els 5.000 habitatges
protegits a què ens hem compromès, perquè es puguin adquirir
o llogar a preus realment assequibles. Ho farem espitjats -com
deia Martin Luther King- per la impecable urgència del present.

Moltes gràcies a tots.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrer, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, jo no crec que vostè estigui per acudits avui, per
acudits davant el panorama que té rere vostè.

(Alguns aplaudiments)

Crec, Sr. Conseller, que vostè ataca el Partit Popular perquè
a casa seva l’han deixat tot sol, l’han deixat a casa seva i li han
deixat tots els colAlectius socials que hi estan en contra. Vostè,
amb qui s’ha assegut per tramitar aquesta llei? Amb qui? Qui
l’ha assessorat per fer aquest nyap, Sr. Conseller?, vostè té
aquest problema, un nyap econòmic, un nyap jurídic i un nyap
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territorial. I ens xerra, a nosaltres, de contradiccions? A
nosaltres? A nosaltres, Sr. Conseller? És un acudit, Sr.
Conseller, que nosaltres tenguem contradiccions? Crec,
realment, que avui estam assistint a un paperot, a un xou
indigne per als ciutadans de les Illes Balears, però vostè no em
desmunta cap ni un dels argument. 

Jo li deman, és una llei sense dictamen del Consell
Econòmic i Social, sí o no?. És una llei sense avaluació
d’impacte ambiental, sí o no? És una llei que modifica el Pla
territorial de Mallorca i el creixement del pla territorial de
Mallorca, sí o no? És una llei que altera les competències dels
consells insulars i dels ajuntament, sí o no?, fins i tot ho diu
Unió Mallorquina, no som jo tota sola que dic que altera les
competències dels ajuntaments i dels consells insulars.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

És una llei que incompleix la normativa comunitària i la
Llei estatal bàsica d’impacte ambiental, sí o no?. No ens digui
que perquè fa un tràmit d’un mes, perquè la du davant la
Comissió balear de Medi Ambient, un mes, compleix la
directiva. La directiva comunitària i la legislació bàsica estatal
diuen que ha de fer una consulta prèvia a la Comissió balear de
Medi Ambient, després fer informació pública i després de les
alAlegacions tornar a la Comissió balear de Medi Ambient, i
vostè se salta tots aquests tràmits per un procediment light
d’avaluació d’impacte ambiental, ens pareix mentida que hagi
de ser el Partit Popular qui defensi la normativa d’avaluació
d’impacte ambiental. És una llei, Sr. Conseller, amb la qual ens
ho saltam tot, absolutament tot, per destruir territori, per
beneficiar, a qui, Sr. Conseller?, perquè estam xerrant de
territori, estam xerrant de requalificacions, estam xerrant de
pelotazo, li ho dic clarament, estam xerrant de pelotazos.

És una llei, Sr. Conseller, que té el suport parlamentari o no
té el suport parlamentari? Ens podria contestar aquesta
pregunta? Té el suport parlamentari o no el té? Sr. Conseller,
aquesta normativa està denunciada davant la Unió Europea,
s’interposarà un recurs davant el Tribunal Constitucional i,
efectivament, nosaltres centram la nostra esmena alternativa al
sòl urbà i urbanitzable i al desenvolupament del 30%, sap per
què no s’ha desenvolupat el 30% d'HPO a les Illes Balears?
Perquè manca el procediment i nosaltres posam el procediment
i també ho fa la llei de mesures territorials del Sr. Vicens, per
tant, primer, exhaurim el 30% que està sense desenvolupar a les
Illes Balears i després anem al sòl rústic. No em digui que no
és sòl rústic, ho diu vostè en el seu text de la llei, “ser sòl
rústic”, ho diu així de clar perquè és sòl rústic mentre no hi
hagi adaptació dels ajuntaments als plans territorials.

(Aplaudiments)

El que no ens va bé és la seva demagògia amb els HPO
perquè és una demagògia, perquè la seva obligació és trobar sòl
per fer HPO, però no en sòl rústic i en un camí fàcil. Sap per
què és demagògia? Perquè vostè ha d’explicar aquí al
Parlament i als ciutadans de les Illes Balears per què els 850
habitatges a Son Busquets, a sòl urbà pur i dur, dins Palma,
estan aturats, quan hi va haver un consens entre jo mateixa i
Catalina Cirer, vostè va redactar el PERI, el PERI de Son
Busquets, el Sr. Bono, el ministre de Defensa, ens deia “no

habléis de este tema para que no haya lío, no habléis, que
nosostros controlaremos a los de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Palma”, nosaltres ben calladetes, arriba la
Sra. Calvo en campanya electoral i com que els veïnats no
estaven d’acord, a un sòl urbà on es podien fer 850 habitatges,
els van prometre durant tota la legislatura passada, estan aturats
i pretén construir en rústic i tenim aturats dins Palma 850
habitatges de promoció pública més no sé quants de lliures...?

(Aplaudiments)

Això és demagògia, Sr. Conseller. I també és demagògia
que vostè tregui a subhasta, tregui a subhasta -perquè això no
ho saben els diputats d’aquí- un solar a Sa Calatrava on hi havia
un projecte d’habitatges fet per construir 20 habitatges de
promoció pública i vostè a Sa Calatrava, perquè deu pensar que
d'HPO no n’hi pot haver a Sa Calatrava, no ho sé, l’ha tret a
subhasta per vendre’l, sòl urbà a Sa Calatrava, vostè ens ho ha
d’explicar, això!

(Aplaudiments)

Això, vostè ens ho ha d’explicar perquè nosaltres no ho
entenem! Nosaltres, el PP, si hagués governat hagués fet els 20
habitatges a Sa Calatrava. I, com pot tenir aturat el Pla general
d’Inca que preveu 110 habitatges de promoció pública a la
Comissió balear de Medi Ambient? O sigui, vostès tenen aturat
el Pla general d’Inca a la Comissió balear de Medi Ambient
quan allà, sense ser sòl rústic, li proposen 110 habitatges. Per
tant, crec que és ben hora que vostè centri el seu missatge i
centri la seva opció perquè està ple de demagògia. 

He de dir que en el tema  d’incompliments d’habitatges de
promoció pública, vostès no ens donen cap lliçó, vostès què
varen fer els quatre anys? Incomplir tots els percentatges del
Pla nacional d’habitatge, nosaltres no, Sr. Conseller. Nosaltres,
el còmput global, el vàrem superar cada any, en tema
d’habitatge protegit és veritat que no, però vostès incomplien
fins i tot els percentatges globals i el Ministeri de l’Habitatge,
què ens explica del Ministeri de l’Habitatge? Vostè ens ve aquí
a donar lliçons en matèria d’habitatge quan hem passat per las
soluciones habitacionales, por las keli finder, por los
minipisos, perquè se’ns llevin les ajudes de rehabilitació,
perquè el Sr. Antich ens va prometre un pla especial per a les
Illes Balears, quatre anys, i no l’hem vist!, no hem vist res més
que el llevar-nos les ajudes.

On són els 180.000 habitatges? I els 20.000 habitatges dels
seus programes electorals?

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Cabrer.
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

I ahir què va dir?,  no sé què... fer 160.000 habitatges, va dir
el Sr. Antich, vostès..., nosaltres no deim això, Sr. Conseller, ni
enganam la gent. Nosaltres vàrem fer 1.800 habitatges de
promoció pública, que seran poques, d’acord, però no ens digui
que no vàrem fer res en habitatge perquè això és mentida i
vostè sap que és mentida.

Ja per acabar, Sra. Presidenta, li he de dir que vostè està tan
ofegat, però tan ofegat que ha de recórrer al metro, jo li dic,
expliqui’m, vostè estava a la conselleria, el tren de Manacor i
els deu ferits que hi va haver al tren de Manacor. Expliqui’ns
això aquí dalt ja que li agrada tant!

(Aplaudiments)

I expliqui ..., està tan ofegat, que recull les auditories de les
carreteres d’Eivissa i vostè ha amagat, ha amagat als mitjans de
comunicació -va ser el Partit Popular qui ho va treure- que
vostè audita els jutges, perquè audita el procés expropiatori, hi
ha sentència del mes de novembre que ha donat la raó en tot el
procés expropiatori al Govern de les Illes Balears. Vostè ho ha
ocultat i es vol gastar 870.000 euros per auditar els jutges que
han la raó al govern anterior. 

En definitiva, Sr. Conseller, jo no sé amb qui es va asseure
vostè per fer la llei, no té ni consens social, ni consens del seu
propi govern, dels seus companys, no deixi que el president
faci més el ridícul a aquestes illes i, per favor, retiri la llei i
consensuï un altre camí. 

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Carbonero, té la paraula, per tancar el torn incidental.
Cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Cabrer, lògicament hi ha
diferències substancials entre la seva posició i la nostra, el que
passa és que és difícil poder debatre amb aquesta cascada
d’acusacions, de les quals, pràcticament, cap no està
documentada. Passem a les qüestions que a mi més m’han
preocupat de les que ha dit, perquè n’ha dit moltes, però em
vull centrar a les que més m’han preocupat.

Vostè diu “beneficiar, a qui?”, i ha dit “pelotazo”. Miri,
vostè i jo vàrem dir abans de la tramitació de la llei que això
era una llei amb nom i llinatges i ara, avui aquí, ha dit
“beneficiar, a  qui?” Idò, miri, nosaltres nom i llinatges en
tenim, en tenim, però són els que figuren al registre de
demandants d’habitatges de protecció oficial. Aquests són els
nostres noms i llinatges. No en tenim cap més. Aquests són els
que nosaltres volem que tenguin habitatges dignes en poc
temps.

(Petit aldarull a la sala)

Vostè, vostè... deixi’m parlar. Jo l’he escoltada, deixi’m
parlar. Vostè ha dit que estam en una crisi immobiliària i li
preocupa que hi hagi aquesta crisi immobiliària i, efectivament,
nosaltres creim que la situació de determinats promotors és una
situació difícil. Promotors, però a nosaltres el que ens preocupa
no és la situació dels promotors, el que ens preocupa és que els
promotors amb noms i llinatges -i vostè els pot llegir, aquests
noms i llinatges, al Diari de Mallorca de dijous de la setmana
passada- diguin, i que vostè se’n faci ressò, que el primer que
s’ha de fer és colAlocar els habitatges que tenen amb estoc
abans de fer-ne de nous assequibles. Això a mi em pareix que
és una situació d’absoluta pocavergonya. Com poden pretendre
que nosaltres, qualsevol responsable polític, doni suport a una
política d’intentar colAlocar els estocs existents als preus que en
aquests moments estan, abans d’intentar pels mitjans que
siguin, que hi hagi habitatges assequibles molt per davall dels
preus que avui estan al mercat?

Sa Calatrava, vint habitatges, doncs bé, efectivament, els
haguessin pogut fer vostès, no li he de recordar el seu gran èxit
a l’hora de fer habitatges públics, els haguessin pogut fer
vostès, però nosaltres sabem que amb el preu que té aquest
solar, en lloc de fer-ne vint, en podem fer més de quaranta. És
clar.

Nosaltres podem donar solució, vostès, si haguessin fet el
seu projecte, que l’haguessin pogut fer i ja el tendríem, haurien
donat solució a vint famílies, nosaltres amb aquest mateix solar
podem donar solució al doble i ho intentarem, amb el mateix,
.. amb el rústic no, vostè sap perfectament que la subhasta que
es va treure xerrava exclusivament de sòl urbà, no em torni fer
demagògia, xerrava únicament i exclusivament de sòl urbà i de
Palma.

També m’ha xerrat de Son Busquets i m’ha imputat el fet
que jo redactàs el pla especial de reforma interior de Son
Busquets quan jo feia la meva feina professional com a
professional liberal, per cert, a través d’un concurs i,
efectivament, a Son Busquets existeix  una previsió d’un
percentatge d’habitatges públics. És una previsió que ha fet, de
manera directa, sense cap tipus d’obligació, el Ministeri de
Defensa, sense cap tipus d’obligació perquè no hi ha cap
determinació al Pla de Palma que vostès varen redactar, ni tan
sols al Pla de Palma que vostès varen aprovar el 1998, cap
determinació que obligui que aquests habitatges públics es
puguin fer a Son Busquets, però el Ministeri de Defensa amb
un govern socialista va dir que ell, pel seu compte, posava a
disposició de la ciutat de Palma la meitat dels habitatges que es
poguessin construir a Son Busquets, la meitat, com a habitatges
protegits i, a ser possible, públics. Bé, a vostè això ara li podrà
semblar que és fer volar coloms, però li vull assegurar que el
tema de Son Busquets està resolt. I el tema de Son Simonet
també, no se’n recorda de Son Simonet? També, els dos temes
estan resolts i molt prest ho sabrà.
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Bé, jo voldria acabar, Sra. Presidenta, si em permet,
explicant una determinació de la seva llei a la qual vostè no ha
fet menció, l’ha explicada poquet la seva llei, poquet, passar-hi
per damunt, etc., però, per què no ens ha explicat la disposició
transitòria primera? Per què no ens l’ha explicada? Diu que es
paralitzin les actuacions urbanístiques que s’estiguin tramitant
fins que no estiguin aquestes actuacions adaptades a la Llei
8/2007, que és la Llei del sòl estatal, que es paralitzin. Això és
el que diu la transitòria primera. I vostè creu que és responsable
que en aquests moments en què vostè i la seva portaveu que l'ha
precedida a l’ús de la paraula han dit que era una situació de
crisi, de gran catàstrofe, vostè creu que amb aquesta situació és
prudent, és lògic, que vostè proposi a la transitòria primera que
es paralitzin les actuacions sine die, una moratòria sense límit
de temps? Això és el que vostè proposa per a totes les
actuacions urbanístiques que no s’hagin adaptat al contingut de
la Llei 8/2007, que és la Llei del sòl.

Per tant, crec que, Sra. Cabrer, vostè mateixa ha fet un
exercici de demagògia en aquesta cambra. Ha vengut, ha
intentat passar per damunt de manera molt breu sobre la seva
pròpia llei i ha intentat carregar sobre els membres del Govern
i sobre els grups parlamentaris que donen suport al Govern, la
responsabilitat de donar o no suport a la seva llei, a l’alternativa
de la llei que nosaltres hem presentat. La que es votarà avui
aquí és la seva llei i la que sortirà derrotada -tengui-ho clar- és
la seva llei.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carbonero. Hi ha cap grup que vulgui
intervenir a favor de l’esmena del Grup Parlamentari Popular?
Sr. Mayans, té la paraula. Es divideix el temps del seu grup?
Doncs, té set minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta, és evident que tots els que estam a
aquesta cambra avui volem que es millori la situació de
l’habitatge a la nostra comunitat i que es compleixi el dret
regulat per llei, evidentment, d’accés a l’habitatge que tenen
tots els ciutadans, però també és evident que hi ha moltes
maneres d’aconseguir-ho. La més normal seria respectar totes
les normes i lleis existents, respectar totes les administracions
i, sobretot, respectar les competències que té cada una
d’aquestes, totes derivades, la majoria, de lleis de traspàs de
competència aprovades per aquest parlament. Sincerament, el
que no és pot fer és redactar una llei sense pensar un poc
endavant amb les possibles conseqüències que es poden produir
legislativament xerrant, per no parlar també de la invasió de
competències i de les possibles impugnacions que també es
puden produir. Tot i compartint -repetesc- les necessitats de
resoldre el problema de l’habitatge que pateix la nostra
comunitat, de manera ràpida i efectiva.

Per estructurar aquest torn a favor del text alternatiu
presentat pel Partit Popular, hem de xerrar inexorablement de
la llei inicial presentada pel Govern, que ha motivat aquesta
esmena i text alternatiu. No obstant això, si l’esmena a la
totalitat es rebutja i la llei del Govern segueix, per tant,
endavant, lògicament tornarem xerrar moltes més vegades de
la llei i dels seus aspectes més curiosos, per dir-ho d’alguna
manera.

Entrant ja en matèria, no s’entén molt bé, o almanco la gent
del carrer no ho veu molt lògic, dic la gent del carrer perquè al
pas que anam un ja està curat de veure coses rares dins aquest
món de la política a vegades un poc surrealista... Aquesta llei
va ser aprovada pel Consell de Govern, en teoria per acord
unànime, tenc entès que es fan per unanimitat els acords del
Consell de Govern, i havent-la consultada també amb tots els
diferents portaveus dels grups parlamentaris que donen suport
al Govern, amb el seu conseller, o de cada formació
representada a aquest Govern; després de produir-se tot això,
al cap d’uns dies es penja una informació -com s’ha indicat
aquí ja- dient que no està d’acord amb la llei i que no només ho
diu el portaveu del partit polític, sinó també el que s’asseu vora
ell, el conseller del Govern balear que també és de la mateixa
formació, evidentment, i ara el partit PSM tampoc no hi està
d’acord, tampoc no li agrada.

Si analitzam un poc més la llei, un poc només, perquè ja
tendrem temps d’analitzar-la -o no, si es retira ja ho veurem-
més detingudament durant la seva tramitació, veim que
mitjançant aquest text el Govern atorga competències
exclusives als consells. Això ho diu textualment l’Estatut 70.1,
un estatut que va ser votat per quasi tots de manera afirmativa,
no citaré tampoc aquí, perquè ja ho han fet, el rosari de lleis,
decrets i altres normatives que atorguen competències
d’urbanisme i d’ordenació del territori als consells i, per tant,
deixen en evidència els articles 2 i 4 del text inicial i el més
curiós també -ja s’ha comentat aquí- és la possibilitat que dóna
de construir habitatges en sòl rústic, s’anomena sòl rústic de
transició, però sòl rústic al cap i a la fi.

Tot i tornant a repetir la qüestió que compartim tots,
solucionar o intentar palAliar el problema de l’accés a
l’habitatge, a ’article 3 del text original, del text inicial del
Govern, s’explica com es farà l’opció d’ofertes, cita l’ordre que
se seguirà per triar els terrenys adequats. Evidentment, es
prioritzen els urbans i urbanitzables davant dels rústics.
M’agradaria a dia d’avui saber quants dels dos primers es
presentaran a les ofertes. Tal vegada només se’n presenten del
tercer tipus, podríem apostar alguna cosa. I si només n’hi ha de
rústics ens haurem de conformar amb els rústics, ja que s’ha
deixat oberta aquesta possibilitat a la llei. Evidentment, la gent
ho aprofitarà. Crec que aquest, honestament, ha estat l’error,
pens honestament que la gent que tengui un sòl urbà
l’aprofitarà o reservarà per executar alguna edificació quan les
coses estiguin més optimistes o més clares.

A la llei també es discriminen els municipis que tenen
menys de 10.000 habitants, per poder aplicar, en teoria, els
avantatges d’aquesta llei. A la llei també s’estalvien -per dir-ho
educadament- bona part dels tràmits que hauran de passar altres
plans o altres normes urbanístiques o projectes de particulars
que es presentin davant l’Administració. El president citava
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ahir que la llei no ha de passar els tràmits ambientals, però els
plans sí. Bé, doncs, els plans i les normes subsidiàries -com va
dir el president- hauran de passar el tràmit que marca la Llei
11/2006, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques, aquesta llei emmarca els plans i les
normes subsidiàries a l’annex 3. És a dir, hauran de passar
avaluació ambiental estratègica, pràcticament la més completa.
Té fase de sostenibilitat ambiental, fase de consulta, fase de
memòria ambiental, fase de presa de decisió i fase d’execució
i de seguiment ambiental, quasi res.

Ara mateix, s’han rebutjat annexos a habitatges totalment
legals i amb llicències dins la Comissió balear de Medi
Ambient, el que es planteja a la llei és fer edificis de no sé
quantes plantes, dos, tres, les que siguin, a sòl rústic ni tan sols
que vagin a aquesta comissió amb una mera memòria
ambiental. Un altre dia, perquè avui no hi ha temps, xerrarem
de les característiques d’aquestes construccions en sòl rústic
amb les densitats que vostès han posat a la llei. És com a mínim
curiós, jo he fet un exemple amb el cas més favorable i amb els
municipis catalogats com a b) i c) i realment és molt curiós els
números que donen quant a coeficient d’ocupació de parcelAla
i edificabilitat, realment curiós. 

I per acabar, molt breument, el comentari sobre la llei, ja
han llegit aquí l’article 82.2, d’avaluacions d’impacte
ambiental, sembla que no té cap importància aquest informe
previ d’avaluació ambiental estratègica, no l’hem vist per
enlloc, evidentment, i haurem de veure, d’analitzar, si realment
farà falta o no... això ho farem derivat a les impugnacions o
alAlegacions que hi pugui haver o que hi hagi.

Comentarem el text alternatiu també, és evident que si li
donam suport, l’hem de comentar. Se suposa que la formació
que rebutja, o que rebutjarà, el text original també donarà
suport alternatiu perquè si no hauran d’explicar quin text volen
i amb quines característiques el volen. El text alternatiu té una
millora o diverses millores, no dóna la possibilitat de construir
en sòl rústic perquè simplement no dóna la possibilitat d’oferir
terrenys a sòl rústic, tan senzill com això, si no dónes
possibilitats d’oferir terrenys en sòl rústic estàs segur que no
faran res a sòl rústic; no atribueix cap competència al Govern
balear que no li pertoqui, és a dir, no fa cap tipus d’ingerència
a l’ordenació urbanística dels consells ni dels ajuntaments,
cadascú fa estatutàriament el que li pertoca per llei; i dóna la
possibilitat d’entrar dins aquest àmbit de la llei a municipis de
més de 3.000 habitants, alguns quedaven fora, així pocs
quedaran fora.

Aquest text alternatiu també respecte escrupolosament tots
els tràmits legalment establerts i totes les fases de consulta,
informe i alAlegació, crec que principi important avui a la
societat de dret, això sí intenta fer-los més ràpids, reduint a la
meitat tots els tràmits, com és molt normal, però sense deixar-
se’n ni un.

Introdueix un aspecte econòmic que a la llei presentada pel
Govern és inexistent, intenta ajudar a garantir un poc les
pujades de les hipoteques amb una subvenció que pot arribar
fins el cent per cent partint de cinquanta i fa una supressió de
l’impost dels actes jurídics documentats. També, aquest text
alternatiu dóna flexibilitat a l’hora d’aconseguir el tant per cent

per habitatge protegit o taxat dins aquest municipi, això és
important, fa que els planejaments municipals, no les lleis del
Govern, puguin ser més flexibles a l’hora de donar-los armes
per aconseguir dins el seu municipi el tant per cent de sòl per
aconseguir habitatge taxat o protegit.

És a dir, a mena de resum, és un text que respecta totalment
totes i cada una de les competències dels consells i dels
ajuntaments que tant ha costat aconseguir i, sobretot, negociar
i és un text que ambientalment és molt més assumible que el
text proposat i que respecte el territori d’una manera molt més
sostenible.

Finalment, un text que normativament i jurídicament és
impecable i que pel seu desenvolupament no obvia ni una
tramitació ni cap fase de consulta, ni esmena. Afegiré una cosa,
en les exposicions, en els debats que m’han precedit no he vist
cap rèplica a allò que s’ha comentat respecte a donar
contestació a tota la inconstitucionalitat o a tot el caramull de
lleis amb què és contradictori. Per tant, crec que donaré suport
al text alternatiu que és jurídicament impecable i amb una
finalitat, tal vegada, més assumible i no amb tant de risc.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Corresponen ara les intervencions en
torn en contra de l’esmena. Sra. Suárez, té la paraula, per un
temps de set minuts i mig.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Cabrer, per fixar la nostra posició respecte a
l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Popular abordarem
durant aquesta intervenció tres qüestions. Tres qüestions que
són les que han determinat la nostra posició, el context en què
s’emmarca aquest projecte de llei, què pretén i què no pretén
aquesta llei i quines seran les possibles conseqüències de la
seva aprovació i aplicació.

Comencem parlant del context. Aquest projecte de llei, el
presentat pel Govern, ha de ser necessàriament emmarcat en un
triple context polític, social i econòmic. En primer, lloc, des
d’un punt de vista polític, neix de la voluntat i compromís
explícit del Govern per dur a terme actuacions efectives i
urgents que condueixen a donar compliment al mandat
estatutari i constitucional del dret a l’habitatge. Aquest
compromís deriva d’una situació social en què l’accés a
l’habitatge és considerat un dels principals problemes que tenen
els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears, atès que
aquest dret no està garantit per a una part molt important de la
nostra societat.



1040 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 22 / 26 de febrer del 2008 

 

Vegem algunes dades: esforç salarial mitjà, l’esforç brut
que un individu va realitzar a les Illes per comprar un habitatge
al llarg dels darrers exercicis, parlam del 2006, equival a una
mitjana d’11,5 anys de salari íntegre, xifra 2 punts per damunt
de la mitjana espanyola. Esforç salarial dels joves: els joves de
les Illes Balears deuen dedicar envoltant del 80% del seu salari
per poder comprar un habitatge, situant-se en tercer lloc en el
rànquing de l’Estat espanyol.

Preu del sòl: el preu per metre quadrat a les Illes Balears ha
pujat un 344,5% entre els anys 1997 i 2006, 67 punts per
damunt de la mitjana nacional i molt per damunt de la pujada
de salaris.

Habitatge protegit: durant el període 2001-2006, el
desglossament de l’habitatge nou acabat, entre habitatge lliure
i protegit, i ho comentava abans el conseller, mostra clarament
una pèrdua del pes de l’habitatge protegit, un 3,5%; així com
de l’habitatge protegit en relació amb el parc d’habitatge total.
El 2006 Balears era a la cua de les comunitats autònomes en
termes d’actuació pública, en relació amb la construcció
d’habitatges protegits i durant tota la legislatura passada a les
Pitiüses no se’n va fer cap. És a dir, podem afirmar que si
l’accés a l’habitatge és complicat per al conjunt de la ciutadania
de les Illes és gairebé impossible per a sectors amb menys
capacitat adquisitiva.

En tercer lloc, la referència a la conjuntura econòmica és
important. Vivim un moment d'alentiment econòmic, amb
especial incidència en el sector de la construcció i sector
immobiliari. És cert que, de manera generalitzada, aquesta
situació s’està interpretant, i cito el degà del ColAlegi
d’Arquitectes de les Illes Balears, el Sr. Luis Antonio Corral,
com una, cito textualment, una tornada a la normalitat després
d’uns anys d’excessiva activitat. Però en qualsevol cas no es
pot obviar la importància del sector dins l’economia balear i
sobretot dels llocs de feina vinculats.

En resum, compromís polític, dificultat d’importants sectors
socials d’accedir a un habitatge, per la inexistència d’habitatges
a preus assequibles, i reajustaments en el sector de la
construcció i immobiliari en una conjuntura d’alentiment
econòmic. Aquests tres punts són, conformen el marc en què
aquest projecte de llei, el presentat pel Govern, ha de ser
considerat.

Segona qüestió: què pretén i què no pretén aquesta llei.
L’objectiu d’aquesta llei, ho ha dit el conseller millor que ho
faré jo, és aconseguir sòl per treure al mercat 5.000 habitatges
de preu limitat i habitatges protegits de nova construcció, en
venda i lloguer, a les quatre illes, establint de manera
excepcional i única mecanismes extraordinaris de
transformació urbanística del sòl, i tot això comptant amb la
iniciativa privada i les institucions municipals i
supramunicipals. A la base d’aquesta llei hi ha un plantejament
previ i ineludible, la falta de sòl en mans de l’administració i la
incapacitat per comprar. Hem de tenir present que per a la
construcció d’habitatges protegits o de preu limitat es necessita
sòl que tengui assignat un valor tal que la seva repercussió en
el preu final de l’habitatge s’ajusti als límits que la llei estableix
per a aquests tipus d’habitatge.

Semblen raonables, en conseqüència, les propostes
d’aquesta llei: constitució d’una reserva estratègica de sòl,
mitjançant una convocatòria pública d’oferta de sòl de
titularitat privada, amb la selecció per part de la conselleria dels
més aptes des d’un punt de vista urbanístic; segon, elaboració
immediata d’una norma subsidiària i complementària de
planejament que significa, i que no és altra cosa a la pràctica,
que una agilitació dels tràmits, i en tercer lloc, disposició per
part del Govern del 50% del sòl urbà desenvolupat a cada
reserva estratègica de sòl.

Ara bé, anem al que no pretén la llei i que, de forma
interessada, i jo afegiria que cínica, demagògica i incoherent en
relació amb les polítiques del Partit Popular, s’ha fet per part
del grup proposant. Aquesta llei no pretén ni possibilita la
urbanització indiscriminada en sòl rústic, tant a l’exposició de
motius com a l’article 3 es recull que es podrà oferir sòl rústic
de transició, Sr. Mayans, de transició, no sòl rústic només, sòl
rústic de transició. Deixem ben clar que l’ordre de prioritat per
a la selecció dels terrenys, parl de l’article 3.2, serà sòl urbà
sense urbanització consolidada, sòl urbanitzable o apte per
urbanitzar i sòl rústic de transició. A l’article 3.3 diu: Els sòls
proposats han de trobar-se de forma contínua a trames urbanes
existents. I a l’article 3.6 diu que s’estableixin tot un seguit de
criteris per a l’elecció definitiva de sòls, ubicació física,
continuïtat respecte de trames viàries, respecte ambiental i
paisatgístic, criteris de sostenibilitat, etcètera.

Per cert, Sra. Cabrer, que per parlar de destrucció de
territori vostès no tenen cap legitimitat, i no perquè ho digui jo
sinó perquè ho diu el territori d’aquestes Illes Balears, i faré
servir una expressió en castellà: y la huella es indeleble.

Aquesta llei, en segon lloc, no pretén ni possibilita la
invasió de competències dels ajuntaments i consells insulars. A
l’article 2.1 s’estableix que abans de la redacció de les normes
subsidiàries i complementàries de planejament de qualsevol
reserva estratègica de sòl es demanarà informe als consells
insulars i ajuntaments, informe que serà previ i vinculant. En
segon lloc, a l’article 4.a), es recull la necessitat d’un altre
informe d’ajuntament i consell, en relació amb la conveniència
o no de seguir endavant amb la tramitació de cada norma
subsidiària i complementària de planejament, aquest informe
també serà vinculant.

Així doncs, es pot concloure que el desenvolupament
d’aquesta llei només serà possible amb el vistiplau
d’ajuntaments i consells. En aquest sentit, pensam que no hi ha
cap invasió de competències i que la norma és garantista.

I ja per acabar, passam al tercer apartat: efectes previsibles.
Des del nostre punt de vista, aquesta llei contribuirà a facilitar
l’accés a l’habitatge d’un bon grapat de ciutadans i ciutadanes
de Balears mitjançant la posada en venda o lloguer d’un
nombre notable d’habitatges a preu assequible, repeteixo, a
preu assequible. Poder incidir en el mercat de l’habitatge
animant, entre cometes, una baixada de preus de l’habitatge
lliure i ajudarà a mantenir un ritme d’activitat raonable del
sector de la construcció amb el consegüent i necessari
manteniment dels llocs de feina. I tot això des d’una política
assenyada de consum del territori, garantista des del punt de
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vista mediambiental i de les competències d’ajuntaments i
consells i amb mecanismes de transparència en tot el procés.

En conseqüència, i ja acab, votarem no a l’esmena a la
totalitat presentada pel Grup Popular i expressam així el nostre
suport a aquest projecte de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, té la paraula el Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Jo
creia que avui havíem de parlar del projecte alternatiu del grup
del Partit Popular i creia que, donada la molèstia en haver
presentat aquest projecte alternatiu, hi dedicaríem més temps.
Tendrem temps de parlar de la llei d’habitatge i en parlarem
totes les vegades que faci falta, però, Sra. Cabrer, dels vint
minuts que ha dedicat a la seva primera intervenció n’ha
dedicat tres a defensar el seu projecte alternatiu i a la segona
intervenció cap minut.

La llei d’habitatge, que en parlarem, el primer que hem de
fer és llegir-la i llegir-la bé i després podrem debatre,
consensuar, fins i tot confirmar moltes coses que per ventura hi
estarem d’acord, i això ho farem en el seu moment. Crec que
avui, aquí, tots els grups coincidirem, perquè així coincidim en
els programes polítics, estam en campanya electoral, tots els
grups d’aquesta cambra, tots coincidim en els programes
polítics nostres, tant a les eleccions autonòmiques com a les
eleccions generals a parlar d’habitatge, sí o no? Tots coincidim,
vostè ha citat la Constitució, el conseller ha citat la Constitució,
la Constitució espanyola dóna aquest dret de gaudir d’un
habitatge digne; l’Estatut d’Autonomia que també ha estat
suportat i donant suport, perdó, pels grups majoritaris d’aquesta
cambra, també parla d’un dret a gaudir d’un habitatge digne i,
a la vegada, que els poders públics tenen l’obligació de fer
feina en aquest sentit. La Llei del sòl, tant l’estatal com el
projecte que s’està redactant, torna a parlar d’aquest dret a
gaudir d’un habitatge i, a més, de fer efectiu aquest dret als
ciutadans. Constatat això, crec que tots, també, tots, i quan dic
tots són tots, coincidim que el Govern no només ha de fer el
possible per promoure un accés a l’habitatge, sinó que diria que
té el mandat constitucional i el mandat dels ciutadans per
poder-ho fer.

Però és que fins i tot si miram totes les enquestes i
estadístiques que surten de les preocupacions ciutadanes, un
dels primers llocs, potser el segon, potser el tercer, segons si hi
ha hagut atemptats o no, és l’habitatge, és l’accés a l’habitatge.
Si miram el pacte que han subscrit també tots els partits que
donen suport, parla també de mesures innovadores en la
matèria d’accés a l’habitatge. Per tant, si coincidim en tot això;
si a més, com no pot ser d’altra manera, o sigui, entre la Llei
del sòl estatal, la Llei de règim local que vàrem aprovar
conjuntament amb vostès, assenyalen que sí, que d’aquí quatre,
cinc anys, sí que serà efectiu aquest dret perquè, com també
s’ha dit, les institucions municipals, quan desenvolupin els

urbanitzables, hauran de reservar un 30% per a habitatge de
protecció. Això és així? Sí, és així. Quan ho veurem això?
També s’ha dit: quan els municipis, tots els municipis s’hagin
adaptat a la Llei del sòl, i a més, a l’adaptació, hauran
d’assenyalar a quins solars es poden fer. Mínim, mínim, mínim
una legislatura, i això, qui té una mínima idea de com funciona
l’urbanisme o com funciona l’impuls del planejament
urbanístic, és així. I això també ho sabem tots, o sigui, avui en
dia crec que fer demagògies amb aquestes dades crec que és
inútil. Per tant, amb l’interí d’així com estan les coses avui i
com estaran d’aquí quatre o cinc anys ens queden aquests tres,
quatre anys.

Quin és el problema que ens topam amb el text alternatiu?
És que quan la llei, l’objecte de la llei, com diu molt bé, fins i
tot el títol, és l’obtenció de sòl, per aquest interí, perquè no hi
ha sòl, no hi ha sòl a preu assequible, evidentment, a preu
assequible, és que el text alternatiu no parla per a res
d’obtenció de sòl, per a res, ni un article, per a res. Per tant, o
sigui, al principal problema, a la principal causa de la llei el
text alternatiu no li dóna solució, a l’inrevés, després en
parlarem, no només no li dóna solució sinó que paralitza tot
quant planejament hi ha. Per tant, un tipus, qualque tipus de llei
innovadora destinada a posar sòl de manera urgent i transitòria,
excepcional, qualque tipus de llei farà falta fer, després ja en
parlarem, en el seu moment, de quin tipus de llei.

Anem al text alternatiu. Alternatiu no ho és, perquè no parla
per a res d’obtenció de sòl, és un text que té segons quines
mesures econòmiques i fiscals que són perfectament discutibles
i tal vegada suportables si el pressupost ens dóna ocasió
d’aprovar-les, parla d’impost d’actes jurídics documentats,
d’ajudes d’interessos, parla d’opcions de compra sense dir com
es farà aquesta opció de compra, però bé, són coses discutibles
i que no és en cap cas alternativa a la llei que en el seu moment
parlarem, no és ni bo ni dolent, simplement no és alternatiu.

Aquest conjunt de mesures va des del títol primer, en el títol
primer hi ha els dos articles que simplement, simplement, i això
no és bo ni dolent, però simplement és inútil, torna repetir el
que diu la Llei del sòl, torna repetir el que diu la Llei de règim
local, 185 de la Llei de règim local i article 10 de la Llei del
sòl; que sí, que han de fer la reserva del 30%, si en això tots hi
estam d’acord, però és que ho diuen totes les lleis, no importa
repetir-ho. I a més, també, tots estam d’acord que això ara,
avui, és impossible, és que ni vostè ni nosaltres ni el govern ni
el comissari europeu pot executar aquesta previsió del 30%, ni
avui ni l’any que ve ni l’altre. Per tant, alternativa no ho és, serà
bo o dolent, però alternativa a aquesta obtenció de sòl no és.

Títol segon, normes fiscals, actes jurídics documentats,
rebaixa dels actes jurídics documentats, insistesc que són fins
i tot, potser bo, potser bo si l’economia ho permet; parla de
rebaixa d’impost de transmissions, o almenys ho anuncia a
l’exposició, però després no ho arriba a redactar. Insistesc, són
temes econòmics i fiscals que poden ser fins i tot lloables, però
que no té absolutament res a veure ni amb l’objectiu ni amb
l’objectiu, estrictament i jurídicament parlat, de la llei.
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Després hi ha, per acabar amb aquest projecte alternatiu, hi
ha una cosa que jo crec, sincerament, que quan es va redactar
no es va pensar exactament què es redactava, crec que és un
error, que també ho podem compondre en el futur, o sigui, no
es pot posar a una disposició transitòria que deim que ho feim
per promoure habitatge i dir textualment que no es podran
desenvolupar els instruments de planejament que no prevegin
les exigències del 30% d’HPO. Per tant, congelam tot el
planejament, però no el futur planejament, no, no, el futur no,
l’actual, o sigui els plans parcials actuals congelats, no només
d’habitatge de protecció oficial, de tot tipus d’habitatge. Així
ajudam a l’economia i als promotors, que parlàvem de
promotors i d’economia, doncs així els ajudam, congelat. Jo
crec, sincerament, que és un error de redacció i que això no
promou sinó que paralitza i que no impulsa sinó que congela,
crec que es pot no millorar sinó que, en aquest cas, s’ha
d’eliminar, senzillament. S’ha d’eliminar aquesta disposició
transitòria.

Miri, avui, i acabant amb el tema del projecte alternatiu i
parlant d’habitatge, avui i els pròxims dies la qüestió és molt
senzilla: volem una altra llei que posi un dret d’habitatge en
abstracte i l’afegirem a la llista, tendrem la Constitució,
tendrem l’Estatut, tendrem la Llei del sòl i ara estarem molt
contents perquè tendrem una llei d’habitatge, damunt el paper,
tendrem una llei d’habitatge damunt el paper, o volem donar
habitatges, 5.000, 4.000 habitatges als ciutadans i la clau, no el
dret damunt el paper, la clau aquesta legislatura, sí o no? Això
és la qüestió d’avui i dels pròxims quinze dies.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Pel BLOC, té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Arriba
el debat sobre aquesta llei de mesures urgents en matèria
d’habitatge l’endemà que una comissió de l’Ajuntament de
Muro, amb els vots del Partit Popular i d’Unió Mallorquina,
informàs favorablement una llicència per a un camp de golf a
Son Bosc, a la zona humida de s’Albufera de Mallorca, uns
terrenys que eren parc natural i que ho varen deixar de ser
durant la legislatura passada.

Començ amb aquesta referència perquè avui s’està parlant
més de sòl rústic que d’habitatge i n’hi haurà que ens voldran
fer creure que els habitatges de protecció pública, per a gent
que té dificultats per accedir a un sostre, són un atemptat
territorial més greu que un camp de golf dins una zona humida
d’alt valor ecològic. Qui s’ho vulgui creure que s’ho cregui,
però des del Grup BLOC per Mallorca i PSM-Verds coneixem
ben bé qui és qui en aquest país pel que fa a la protecció del
territori. Sabem molt bé contra qui s’han manifestat 50.000
persones en dues ocasions en poc temps pels carrers de Palma.

Disculpin aquesta introducció. Avui ens toca parlar
d’habitatge i convindria tenir clar que el punt de partida és la
greu situació de les Illes Balears pel que fa a l’accés a
l’habitatge. Som aquí per parlar d’una llei que té per objecte
facilitar que es faci realitat el dret constitucionalment reconegut
a l’habitatge, també en parlarem de territori, però començarem
per allò que és l’objectiu de la llei.

I vull començar amb algunes xifres extretes del darrer
anuari del nostre Centre de Recerca Econòmica i de la darrera
memòria del nostre Consell Econòmic i Social, n’hi ha moltes
de xifres i totes parlen de l’erosió constant que durant els
darrers anys ha patit l’accessibilitat a l’habitatge, especialment
per als joves i per als colAlectius més desfavorits i en situació
més vulnerable. Em limitaré a esmentar-ne tres o quatre
d’aquestes xifres. En primer lloc, les xifres referides a
l’espectacular pujada dels preus de l’habitatge, que ha estat del
65% a les Illes Balears en el darrer sexenni i que ha situat el
preu per metre quadrat per damunt dels 2.000 euros, un dels
més cars de l’Estat. Val a dir que aquest augment ha estat
paralAlel al manteniment d’un fort ritme de construcció de nous
habitatges, una dada que ens haurà de fer reflexionar sobre la
necessitat que hi hagi polítiques públiques d’habitatge, la llei
que avui debatem hi té molt a veure amb aquesta qüestió.

En segon lloc, les dades referides a l’esforç que han de fer
les famílies per accedir a un habitatge. La xifra és espectacular,
el percentatge del salari absorbit per la quota mensual
compromesa en el pagament d’un habitatge és del 68,8%,
àmpliament superior a les Illes Balears a la mitjana estatal. Les
hipoteques a trenta o quaranta anys, la mitjana és a 27,5, però
n’hi ha a trenta i quaranta anys, amb quotes mensuals que
moltes vegades s’aproximen o superen els 1.000 euros, i els
tipus d’interès, que ara mateix estan instalAlats en una dinàmica
de pujada, constitueixen en conjunt una barrera gairebé
infranquejable per a desenes de milers de ciutadans. Aquest
esforç encara és més insuportable en el cas dels nostres joves,
un 83,5% de la seva renda, que ascendeix al 94% en el sector
femení i al 113% en el cas dels joves entre 18 i 24 anys.

No voldria cansar-los amb dades, però n’hi ha una
d’especialment pertinent pel que fa al projecte de llei de què
parlam: el de l’escassetat d’habitatge de protecció pública. Per
cada 1.000 habitants a les Illes Balears tenim 0,4 habitatges de
protecció pública finalitzats, una xifra que ens situa a la cua de
l’Estat per davall de la meitat de la mitjana estatal, no per
davall de la mitjana estatal sinó per davall de la meitat de la
mitjana estatal.

I no em puc resistir a donar una darrera xifra, que té per a
mi un gran poder per situar-nos davant de la gravetat de la
situació pel que fa a l’accés a l’habitatges dels colAlectius més
precaris i més desfavorits, a les Illes Balears hi ha 5.000
habitatges llogats en els quals hi viuen més d’una unitat
familiar.
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És d’això que parlam avui, senyors i senyores diputades, és
amb la vista posada en aquest panorama i amb el compromís
d’una actuació pública per posar-hi remei que el Consell de
Govern va aprovar un projecte de llei de mesures urgents per
a l’obtenció de sòl per a la construcció d’habitatges de
protecció pública. De tot això, la portaveu del Partit Popular,
que ha defensat l’esmena a la totalitat, no n’ha dit pràcticament
ni una sola paraula, de la situació de l’habitatge no n’ha dit ni
una sola paraula, ha parlat de l’impacte d’aquesta llei sobre el
mercat immobiliari, que lògicament ens ha de preocupar, però
ens ha de preocupar molt més l’impacte que pugui tenir sobre
la situació que hi ha socialment pel que fa a l’accés a
l’habitatge.

Debatem avui una curiosa esmena a la totalitat, curiosa
perquè canvia el projecte de llei presentat pel Govern en aquest
Parlament amb una proposta de caràcter totalment diferent;
d’acord amb l’esmena a la totalitat, la llei deixa de ser una llei
per a l’obtenció de sòl, per esdevenir una llei que aplega una
parell de mesures, diverses, en política d’habitatge. En primer
lloc, se’ns proposen unes mesures de reserva de sòl per a
habitatge protegit, una mesura positiva, però, com ja s’ha dit
aquí, ja està recollida a normativa estatal i també a normativa
autonòmica que està en marxa. A més, una mesura que no
tendria cap efecte sobre el que pretén aquesta llei, que és
l’obtenció de sòl de manera urgent per fer-hi habitatge de
protecció pública. Nosaltres també en volem de 30% per a
habitatge de protecció pública i ho volem de manera clara, no
amb una norma com aquesta que ara se’ns proposa, que és
confusa i que sembla més interessada en les excepcions que en
l’aplicació del principi general. No passin pena, senyors del
Partit Popular, pel 30%, per la reserva del 30% perquè hi és i
hi serà.

Se’ns proposen després mesures en qüestions com ajudes
fiscals i ajudes a la compra i lloguer. Sense dubte són
aportacions a prendre en consideració quan es faci una llei
d’habitatge, perquè del que parlam avui és d’una altra cosa, és
d’una llei de mesures urgents per a l’obtenció de sòl. Durant
aquesta legislatura també hi haurà d’haver una llei d’habitatge,
haurà de ser una llei ambiciosa i més completa, adreçada a
garantir el dret a l’habitatge. Quan aquest Parlament adopti
aquesta llei haurem de tenir en compte, entre moltes d’altres,
propostes com les que el Partit Popular presenta avui en
aquesta esmena a la totalitat.

Una futura llei d’habitatge, efectivament, podrà parlar
d’ajudes per a l’adquisició i per al pagament d’hipoteques al
costat de mesures per fomentar la rehabilitació i per afavorir
que surtin al mercat el gran nombre d’habitatges desocupats
que hi ha a la nostra comunitat. Els he de donar una altra xifra,
ara mateix, segons el darrer cens, un 17% dels habitatges
familiars de les Illes roman desocupat; això és un luxe que, com
a país solidari amb els que tenen dificultats per accedir a un
sostre, no ens podem permetre.

Rebutjam aquesta esmena també des del compromís de
govern que hem signat fa poc més de mig any. La llei que va
aprovar el Consell de Govern era el primer resultat del diàleg
entre les distintes forces polítiques de l’actual majoria, i les
esmenes conjuntes que hi vàrem presentar els quatre grups
durant el període estipulat per a les esmenes també són el

resultat d’un moment ulterior de diàleg i d’acostament de
posicions. Convé recordar que les primeres veus que varen
manifestar discrepàncies amb la llei tal com es presentava en el
primer esborrany varen provenir del nostre grup parlamentari.
De llavors ençà la negociació ha servit per introduir coses que
al nostre parer la milloren des del punt de vista de la protecció
del territori. És a així en el cas de la preferència dels sòls
urbans i urbanitzables per a la creació de reserves de sòl; la
consideració de les àrees de transició com a darrera opció; el
respecte al límit de creixement fixat pel Pla territorial de
Mallorca; la limitació als efectes de la lleis als municipis de
més de 10.000 habitants o el paper determinant i decisori que
han de tenir els ajuntaments i els consells sobre el que es pot fer
o no al seu territori.

El text final no és tant la llei que s’hagués fet des d’un grup
o des d’un altre com el resultat d’un acord entre els distints
components de la majoria de govern. Jo podria parlar del que
haguéssim fet nosaltres; nosaltres, per exemple, haguéssim estat
partidaris que els límits del Pla territorial fossin universals i per
a tots els municipis, però aquesta llei és el resultat del pacte al
qual vàrem arribar.

Al Partit Popular sembla preocupar-li el sòl rústic. Jo crec
que li preocupa, en tot cas, que el sòl rústic s’utilitzi per fer
habitatge de protecció públic; la història demostra que no li
preocuparia tant la protecció del sòl rústic si es destinàs a fer
camps de golf, parcs temàtics o urbanitzacions de luxe.

També convé recordar que durant aquest període de
negociacions varen ser el BLOC per Mallorca, PSM-Verds de
Menorca i Eivissa pel Canvi els que varen dedicar temps i
energia a millorar el (...). Si Unió Mallorquina hagués
manifestat el seu afany per manifestar el sòl rústic durant els
períodes en què pertocava negociar i manifestar posicions
diferents potser hauríem pogut remar en la mateixa direcció i
tenir ara un text encara millor des del punt de vista de la nostra
preocupació per la protecció del territori. En tot cas els
membres del grup BLOC per Mallorca i PSM-Verds defensam
sempre el consens i el diàleg com a norma de funcionament de
governs plurals, consens i diàleg que seran necessaris i dels
quals haurà de sortir la millor norma possible per al conjunt de
les forces que formen aquesta majoria.

En definitiva, defensam amb tota la convicció la necessitat
de polítiques públiques per garantir el dret a l’habitatge, i
defensam que es facin amb tot el respecte cap a un bé tan
preuat com és el nostre territori. El que no hem de fer, però, és
preocupar-nos per les crítiques dels que ara enarboren les
banderes de la protecció, quan encara no fa un any que estaven
convertint Mallorca i Eivissa en un “escalèxtric”, que
modificaven les lleis per fer edificables les ANEI d’Eivissa i de
Formentera, que ara encara volen un nou nucli de població al
Guix, al cor de la Serra de Tramuntana, i que varen aprovar un
pla territorial de Mallorca amb unes fabuloses operacions
d’urbanisme a la carta anomenades àrees de reconversió
territorial. 
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(Remor de veus)

Hem de fer polítiques d’habitatge i hem de protegir el
territori. Per conciliar-ho calen intelAligència i diàleg, no hem
de perdre les energies preocupant-nos de les crítiques dels que
ahir mateix votaven a favor d’una llicència per fer un camp de
golf a Son Bosc, al bell mig de la zona humida de S’Albufera
de Mallorca.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista té el
Sr. Diéguez la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados.
Empezaré alabando al Grupo Parlamentario Popular, lo cual me
obliga a ser breve. Realmente cuando uno no está de acuerdo
con una ley, bien sea por la oportunidad de la misma o por
cómo se regula una cuestión en concreto, lo acertado es
presentar una enmienda a la totalidad con texto alternativo, y
evidentemente esto es lo que ha hecho el Grupo Parlamentario
Popular, lo cual ha sido algo acertado. Lo que sucede es que en
este debate, como ya se ha dicho y no voy a insistir mucho más
sobre ello, lo que se debería hacer por parte del grupo
proponente de la enmienda a la totalidad es defender esa
enmienda a la totalidad, y no dejarla aquí como una pobre
huerfanita, a la que nadie ha hecho prácticamente ni caso, que
no ha tenido nadie que la haya defendido.

Se ha limitado la proponente a hablar de consensos y de que
si en el Gobierno no hay consenso suficiente, que si los grupos
parlamentarios no lo apoyarán, etc., etc. Evidentemente hoy
hay un gobierno plural, que tiene distintas sensibilidades y que
dialoga entre si y que llega, ha llegado y supongo que llegará,
también, a soluciones en todos los problemas que pueda tener
por delante. Pero hay algo peor que eso, hay algo peor, porque
es normal que un gobierno con algunas sensibilidades distintas
dialogue y tenga sus posibles discrepancias y busque sus puntos
de solución; hay algo peor, que es un gobierno con mayoría
absoluta que no sea capaz de sacar una ley que él mismo
aprueba; recordamos todos ejemplos: la Ley del suelo, la Ley
del suelo se aprobó por ahí dentro por un gobierno con mayoría
absoluta, y con esa mayoría absoluta no lo trajo aquí, no sé si
es porque encarcelaron al que la había ideado o porque no tenía
unos consensos necesarios, pero eso sucedió. Y todavía más:
queda para los anales del parlamentarismo -la Sra. Cabrer fue
protagonista distinguida, y de esto se acordará bien- una ley
con la que pretendían urbanizar Es Trenc; ¿se acuerda, la Ley
del campo de polo de Campos? La trajeron a la Cámara y no es
que votáramos en contra nosotros, es que el Partido Popular, el
Grupo Parlamentario Popular votó en contra de la propia ley
que habían presentado. Eso no lo había visto nunca, con unos
informes jurídicos -entre comillas lo de jurídicos- muy
interesantes. Por eso digo que una cosa son las normales
discrepancias que pueda haber y otra cosa son los ridículos

parlamentarios en los cuales el óscar sí que fue para un lado
que todos sabemos.

Entremos en hacer el análisis, o casi ya podría decir la
autopsia, después de las intervenciones que me han precedido,
de la enmienda a la totalidad. Miren, entre la enmienda a la
totalidad y la ley prácticamente hay una única coincidencia, y
es considerar que el alto precio de la vivienda es uno de los
mayores problemas de nuestros ciudadanos; de forma
encomiable así lo reconoce la exposición de motivos de la
enmienda a la totalidad. Ahora bien, para resolver un problema,
como para curar una enfermedad, lo primero que debemos
disponer es de un diagnóstico, y aquí comienzan las
diferencias. 

Tenemos un precio muy alto, ¿a qué se debe ese precio muy
alto?, leo atentamente en la propuesta que hace el Partido
Popular; se dice: “se debe a dos cuestiones: a la subida de los
tipos de interés y a la crisis generalizada del sector
inmobiliario”; atienda bien a estas dos causas. Para el
Gobierno, ¿qué es lo que dice la ley del Gobierno?, ¿cuál es el
problema?, ¿cuál es el diagnóstico, mejor dicho?; la falta de
suelo urbanizado útil para construir vivienda a precio
asequible. Son los dos diagnósticos. Con esos diagnósticos, o
con ese diagnóstico de que dispone el Partido Popular, hace
luego..., le busca unas propuestas para dar una solución al
problema. ¿Cuales son las soluciones propuestas? La primera
propuesta que hace, resumiendo los distintos puntos que tiene
en su ley, primero actuar sobre la demanda asegurando los tipos
de interés, o sea, poner seguros para que los tipos de interés, si
suben mucho, no perjudiquen a los ciudadanos y sigan siendo
asequibles, y reduciendo los ingresos de la comunidad
autónoma sobre las compraventas reduciendo impuestos que
gravan las compraventas. 

Claro, vamos a ver, ¿realmente el encarecimiento del precio
de la vivienda se debe a la subida de los tipos de interés, como
diagnostica el Grupo Parlamentario Popular?, ¿o es más bien
al contrario? ¿Combatiremos -sería la pregunta- el alto precio
de la vivienda actuando sobre los tipos de interés, poniéndolos
más asequibles de una u otra manera? No hace falta ser
economista para darse cuenta de que precisamente han sido los
bajos tipos de interés una de las causas que ha hecho subir el
precio de la vivienda; un sistema de tipos bajos de interés, al
abaratar el precio del dinero, puesto que el interés no es otra
cosa sino el precio del dinero, al abaratar el precio del dinero
para la consecución de un objeto de fuerte demanda, hace que
se dispare el precio del producto en cuestión. Mire, lo que
sucede cuando se produce una conjunción de una fuerte
demanda con una política de dinero barato es que el objeto
sufre una fuerte subida de precio con tintes especulativos; ¿qué
quiero decir cuando hablo de tintes especulativos?, que se aleja
de su valor real, que sube el precio pero no porque su valor real
sea adecuado a ese precio que está subiendo. Los momentos de
mayor incremento de los precios de vivienda en España
coinciden prácticamente con los menores tipos de interés; de
1999 a 2006, tal como ha ido bajando el tipo de interés el
precio de la vivienda en Baleares ha aumentado un 264%; en
2005 el tipo de interés llego al 3,2 como tipo más bajo. Pues
bien, cuando el precio del dinero, que no es otro sino el tipo de
interés, se sitúa por debajo de su valor adecuado la
consecuencia es la inflación, tanto más especulativa cuanto
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mayor sea el desajuste. Por eso el Banco Central Europeo ha
reajustado los tipos de interés para frenar la inflación
especulativa. Ese mecanismo es el que ha ocasionado la crisis
de las hipotecas en Estados Unidos: se daba dinero barato con
la sola garantía de la vivienda. 

Lo que sucede es que mientras se produce el alza (...) a los
precios, cuando nos encontramos en este proceso de alza (...)
a los precios, ésta, este alza de los precios actúa también como
un estupefaciente económico que genera euforia, siempre que
haya un acceso generalizado al dinero barato, siempre que todo
el mundo pueda acceder y no sólo unos pocos. Uno piensa: “He
comprado un piso por 20; lo vendo por 40 en dos años; me
compro uno por 60 y lo venderé por 80”; en esa euforia se mete
uno. Miren, salvadas las innegables distancias y para
explicarme mejor, es algo parecido a lo que sucedió con las
acciones de Wall Street en el año 29, con peores
consecuencias, claro, porque entonces se trataba de una
economía cien por cien liberal sin mecanismos de defensa
social. 

Les contaré muy brevemente lo que decía una de las
personas, de forma más simple y certera creo yo, que estudió la
crisis porque la sufrió en primera persona; se trata del Sr.
Groucho Marx, solamente leo un párrafo de un libro suyo, dice:
“Muy pronto un negocio mucho más atractivo que el teatral
atrajo mi atención y la del país. Era un asuntillo llamado
mercado de valores. Lo conocí por primera vez en 1926,
constituyó una sorpresa muy agradable descubrir que era un
negociante astuto, o por lo menos eso parecía, porque todo lo
que compraba aumentaba de valor. No tenía asesor financiero,
¿quién lo necesitaba? Podría cerrar los ojos, apoyar el dedo en
cualquier punto del enorme tablero mural y la acción que
acababas de comprar empezaba inmediatamente a subir. Nunca
obtuve beneficios -decía-, parecía absurdo vender una acción
a 30 cuando sabía que dentro de un año doblaría o triplicaría su
valor”. Cambien mercado de valores por mercado inmobiliario
y se encontrarán con algo parecido a lo que hemos estado
viviendo aquí, y es que en aquel momento allí la propia acción
que se compraba servía como garantía para acceder al crédito
necesario para la adquisición, igual que con las hipotecas. Un
día, por cierto, le llamó su administrador y le dijo: “Sr. Marx,
la broma ha terminado”, y Groucho se quedó con unas acciones
que no valían el precio que había pagado y con unos créditos
que no podía asumir, y su capacidad de consumo de redujo.

Volveremos a hablar de él un poco más adelante. Miren, la
política de dinero barato frente a un producto de altísima
demanda acaba perjudicando al comprador por el incremento
de precio del producto, que acaba siendo, ya digo,
especulativo. Y si no me lo creen lean lo que dice el Consell
Econòmic i Social en la página 581 de su informe del año
2006, dice: “La reducción del tipo de interés y el alargamiento
de los plazos se han manifestado insuficientes para
contrarrestar el intenso crecimiento de los precios de vivienda”.

Por eso el diagnóstico del Grupo Parlamentario Popular es
desacertado. No se debe actuar sobre la demanda y sus
componentes sino sobre la oferta. Las soluciones propuestas
por el Grupo Parlamentario Popular están afectadas por un
error inicial, pero no es un error teórico, el error tiene un origen
político, y se lo explicaré, y es que la preocupación política del
Grupo Parlamentario Popular no es tanto cómo hacer para que
una persona acceda a la vivienda sino cómo hacer para un
promotor pueda vender su stock actual de viviendas. Su
alternativa está pensada sólo desde el punto de vista del
promotor. En su exposición de motivos de delata la intención
cuando se dice que su sistema es una forma de contribuir a la
activación del sector inmobiliario de vivienda existente. Su
preocupación no es construir nuevas viviendas, por eso querían
pararlo todo durante muchos años; su preocupación es dar
salida a la vivienda construida en la cima del periodo de
economía especulativa, que se traslada el alto precio de esas
viviendas a la espalda del consumidor con ayudas públicas, ése
es el modelo que se nos está predicando aquí.

Dicho con otras palabras, sería en el caso del amigo
Groucho que se quedó con aquellas acciones, la propuesta del
Partido Popular sería que se les den créditos a los jóvenes por
50 años para que puedan comprar al Sr. Groucho las acciones
que se ha quedado, que había comprado a nivel especulativo.
O dicho con otras palabras: a una persona que no puede correr,
que es incapaz de correr 50 quilómetros, no hay que drogarlo
para que lo consiga; si no puede correrlos hay que hacerle
correr sólo la distancia que pueda asumir. Si un joven no puede
pagar un precio no hemos de hacerle correr 50 años para
pagarlo, sino que hemos de reducir el precio; es tan simple, tan
simple como eso, es una alternativa y otra, reducir el coste de
la vivienda o incentivar y primar la demanda para que todo siga
como está en este momento.

Pero esperen, que la segunda circunstancia que dice el
Grupo Parlamentario Popular que es relevante, no sólo es
actuar sobre la demanda, sino que dice también que la crisis
inmobiliaria es causa de la dificultad de acceso a la vivienda.
Yo no lo acabo de entender, ya que la consecuencia natural de
una crisis sería el descenso de los precios, o sea, si no se
venden viviendas lo normal sería que bajaran los precios. No
acabo de entender por qué es una dificultad para el acceso a
una vivienda. La inconsistencia del argumento me releva,
además, disquisiciones. Miren, la crisis inmobiliaria, el que no
se vendan las viviendas construidas y que están en el mercado
a un precio exorbitado, es un problema para el promotor, pero
no para el que quiere acceder a la vivienda; para éste el
problema és sólo el precio, no la existencia de una vivienda que
no se puede vender, que ése es el problema que ustedes nos
traen aquí hoy.

¿Cuál es la solución propuesta por esta ley? Muy fácil:
desmontado por inconsistente el análisis del problema de
dificultad de acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos
que se plantea en la enmienda a la totalidad, consideramos
mucho más acertada la posición del Gobierno. El problema es
la falta de suelo urbanizable útil para construir vivienda a
precio asequible. Así pues los objetivos de la ley para combatir
el problema son dos muy claros: que se ponga en el mercado
suelo de forma inmediata y que el precio del suelo permita la
construcción de vivienda a precio asequible. Para eso se siguen
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dos líneas; la primera, la creación de una reserva estratégica de
suelo mediante una convocatoria pública de oferta de suelo
privado que se desarrollará mediante la aprobación de
instrumentos de planeamiento: el particular ofrece el 50% del
solar a la Administración quedándose para si con el otro 50%.
El suelo tiene un coste cero para la Administración, es barato;
los instrumentos de planeamiento permiten que se edifique
rápidamente, es eficaz, barato y eficaz. És difícil que a veces se
pueda dar a nivel de vida política una solución que sea barata
y eficaz. Segundo, segunda línea que establece el Gobierno:
fijar unos precios máximos de venta mediante las figuras de la
vivienda de protección oficial y la vivienda de precio tasado.
Se garantiza así que el precio sea asequible, una solución
eficaz, barata y vivienda a precio asequible. ¿Quién puede estar
en contra de eso? ¿Vale la pena defender tanto los intereses de
quien tiene stock de viviendas ahora para perjudicar esta
solución? Yo entiendo que de ninguna manera.

Hemos oído otras críticas del Grupo Parlamentario Popular
al proyecto de ley; no entraré en todas porque realmente el
tiempo no me da para mucho más. Primero se dice que hay una
intromisión en la autonomía municipal; aquí se plantea un
problema que creo yo que ha sido inflado por el Grupo
Parlamentario Popular, ¿supone la ley una intromisión en las
competencias municipales? Comenzaré con un ejemplo, que
ese fraile es el mejor predicador;  vamos a ver, cuando a un
ayuntamiento se le paga por parte del Govern el sueldo a un
alcalde, que se está haciendo, y aquí hay algún promotor de
esta idea, ¿se está vulnerando el principio de autonomía
municipal? Hombre, todos podemos decir que no, ¿pero por
qué no, si todo lo que rodea al alcalde está en el ámbito
municipal?, no hay nada más claro, el alcalde es todo
municipal; ¿por qué no podemos decir que no hay una
vulneración del principio de autonomía municipal cuando le
estamos pagando el sueldo al alcalde?, que existe
consentimiento, es decir, que si el ayuntamiento libremente
consiente determinadas actuaciones en el ámbito de sus
competencias no existe invasión ilegal de competencias,
naturalmente. Pues bien, el artículo 2.1 de esta ley prevé como
requisito sine qua non para la aprobación de cualquier
planeamiento el informe preceptivo y vinculante tanto de los
ayuntamientos como de los respectivos consells insulares. Se
preguntaba aquí qué vale si uno o si otro...

(Intervenció inaudible)

Si son dos los que se piden, si son dos los que se piden, vale
tanto uno como otro. O sea, si falla uno de los dos fallan los
dos que se precisan, quiero decir que eso es tan simple como
esto, Sra. Cabrer.

Bien, salvado este problema, otro problema al que se
referían era la construcción en suelo rústico, que se construía
en suelo rústico. Ya se ha dicho en qué suelo se puede
construir, no voy a (...) más; primero urbano, si no urbanizable
y después las áreas de crecimiento. Y ahí es donde radican las
mayores críticas que hemos oído del Grupo Parlamentario
Popular, según ellos no se debe crecer por donde ellos dijeron
que se debía crecer. ¿Qué ha pasado? Como podrán observar
nos movemos en el terreno de la paradoja: cuando gobiernan
ellos dicen que se ha de crecer por determinadas zonas, está
bien; cuando gobiernan los otros ya no vale crecer por donde

se había dicho que se podía crecer. Vamos a ver, hemos oído
decir -esto lo habrán oído todos- “quitarán los almendros para
construir”; ¿qué sucede?, ¿que cuando marcaron las áreas de
crecimiento como tales no había almendros?, ¿han crecido los
almendros este verano? Sé que la almendra marcona, que es
una especie invasora, crece con mucha rapidez, pero tanto tanto
no, tanto tanto no. ¿No estaban los almendros cuando hicieron
los planos, que dijeron “crezcamos por aquí”? ¿O no será más
cierto que les parece un desperdicio utilizar ese suelo para
jóvenes con pocos recursos? Digámoslo con claridad: lo que no
quieren es vivienda protegida. 

No tienen ningún escrúpulo en decir que los ANEI son
edificables; también podrían haber dicho “¿para qué edificar en
suelo rústico pudiendo edificar en ANEI?”, porque los ANEI
son edificables, han hecho edificables los ANEI. ¿Cómo es
que...? Bueno, yo... Por no recordar el tema de la revisión del
Plan general de ordenación urbana de Palma del 98, 15
urbanizables, 1.700.000 metros cuadrados de una tacada, de
suelo rústico. Bueno, en fin... Miren, para según qué cosas...,
para según qué cosas se puede edificar en ANEI; ahora, para
los jóvenes con pocos recursos la elegía de los almendros. 

Conclusión. Miren, hemos analizado las dos propuestas, la
del Grupo Parlamentario Popular y la del Gobierno. Al final de
lo que se trata es de lo siguiente, tan simple como esto: si
priorizamos el interés de los promotores que tienen vivienda a
la venta a precio especulativo, en este caso vale la opción del
Grupo Parlamentario Popular, la construcción de nuevas
viviendas la suprimimos durante varios años y damos ayuda a
los jóvenes para que se puedan hipotecar y que puedan comprar
las viviendas a precio especulativo; el desempeño del promotor
y el empeño del joven. Y si actuamos..., la segunda opción
sería que si actuamos sobre la oferta reduciendo el coste de la
vivienda incentivando la construcción no especulativa, en este
caso vale la opción del Gobierno, reduciremos el esfuerzo
económico de las familias liberando la capacidad económica
para el consumo privado, frenará esto la desaceleración,
favoreceremos a los promotores dándoles carga de trabajo,
actuaremos sobre el desempleo en la construcción y
mejoraremos el poder económico de las familias. 

Ni que decir tiene que el voto del Grupo Parlamentario
Socialista será para dar esperanza a los jóvenes que no pueden
acceder a una vivienda a precio asequible. Me siento
especialmente orgulloso de haber podido participar en este
debate, que es el primer paso para la resolución del mayor
problema social de esta comunidad. Hay una gran esperanza
social depositada en esta ley. Nuestro grupo, el Grupo
Parlamentario Socialista, no defraudará esta esperanza.

Nada más, Sra. Presidenta. 

(Aldarull a la sala)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Diéguez. En torn de rèplica el Grup
Parlamentari Popular té la paraula. Intervé la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ.

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, tots
els portaveus aquí presents han fugit del debat de la seva llei,
s’han centrat en la nostra proposta alternativa, cosa que em sent
molt honorada, però no es preocupin que el nostre text
alternatiu està presentat com a esmenes parcials i podrem parlar
i parlar durant la tramitació parlamentària. Però el que vostès
no diuen avui aquí és si hi donaran suport o no hi donaran
suport.

I no hem estat nosaltres que hem duit aquest debat als
mitjans de comunicació, han estat vostès que han duit aquest
debat als mitjans de comunicació, són vostès els responsables
de dir que aquesta llei no té el suport parlamentari, el suport
dels partits polítics i, a més, en molts de casos pels mateixos
motius que va dir el Partit Popular...

(Aplaudiments)

...l’estoc immobiliari, la destrucció del territori, etc., etc.
Per tant han de ser coherents i tenen tres opcions: o retirar la
llei; o abstenir-se almanco de l’esmena a la totalitat, però no
perquè estiguin d’acord amb el PP, ja sabem que no estan
d’acord amb el PP, però almanco podran presentar esmenes i
arribar a un consens; o dir que el que han dit en els mitjans de
comunicació és fals, però qualque camí han de dur perquè, si
no, estam perdent el temps en un tema tan transcendental i tan
important com és el territori i l’habitatge, estam jugant amb els
ciutadans i estam jugant amb aquests dos temes.

Sra. Suárez, vostè s’encadenava a les màquines, anava amb
els que cremaven màquines, pujava als arbres...

(Remor de veus)

...això jo ho he viscut, i ara vostè ve aquí i ens fa un discurs
que pareixia que li havien posat un casset, hi havia
desdoblament de personalitat, Sra. Suárez. Jo crec que vostè
hagués estat millor calladeta perquè evidentment vostè no ens
donarà mai més lliçons d’ecologisme ni a Eivissa ni dins aquest
parlament.

(Més aplaudiments i aldarull a la sala)

Senyors d’Unió Mallorquina, jo crec que vostès o voten o
s’abstenen a la nostra esmena, o jo crec que queden retratats, o
tal vegada és que els tres diputats que són aquí no pensen igual
que els seus caps de files, que tot pot ser. Vostè avui mateix ha
dit -tenc el retall d’Europa Press- que pedirá instrucciones a su
formación para ver cuál debe ser la posición del grupo
parlamentario. Per tant jo crec que vostès poden quedar
retratats, no només de la seva manca de lleialtat, sinó també de
la seva manca de credibilitat, que no sé què és pitjor de les dues
coses.

I no ens parlin de la nostra esmena...

(Alguns aplaudiments)

..perquè jo crec que vostès hauran de retirar no només la llei
Carbonero sinó la llei del Sr. Vicens, la Llei de mesures
territorials sostenibles, perquè és aquest text de llei que està en
tramitació en el Parlament que diu: “Fins que no es modifiqui
o revisi l’instrument de planejament general la fixació i la
determinació d’aquesta reserva legal del 30% es farà en tot cas
a les fases procedimentals següents: a) Quan es tracti de sectors
en sòl urbanitzable o apte per a urbanització, en el moment de
l’aprovació inicial, provisional o definitiva dels plans parcials
segons el seu estat de tramitació; b) Quan es tracti de sòl urbà
no consolidat integrat en una unitat d’actuació d’execució, en
el moment de l’aprovació de l’instrument de gestió pertinent,
compensació o reparcelAlació”. Això ho diu el text legal, no és
nostre. El nostre diu exactament el mateix, creim que hem
d’apostar per la reserva del 30% en urbà i urbanitzables abans
d’atacar el sòl rústic. Però els que diuen que no es pot tramitar
cap pla parcial ni cap instrument de gestió fins que no inclogui
el 30% són vostès. Per tant jo crec que ara també haurien de
reflexionar amb la llei Vicens i també retirar la llei Vicens, tant
que han atacat el desenvolupament immediat del 30%, que és
allò coherent, per altra banda, que és allò coherent.

Per tant, Sr. Vicens, ja ens diran el paper d’Unió
Mallorquina, si estan d’acord o no estan d’acord, però no ens
facin perdre més temps als ciutadans de les Illes Balears.

Sr. Llauger, jo crec que vostès tenen un problema de
principi molt gros, en nacionalisme i en ecologisme, les dues
coses. Varen renunciar a Son Espases; després varen fer una
llei de protecció i en ponència ens diuen que volen compensar
els costos construint més, o sigui el que costa la Llei de
protecció ara ens presenten una esmena in voce per dir que es
podrà compensar urbanísticament, o sigui protegir per construir
més. I ara vostès vénen aquí, permeten tota la vulneració de la
normativa ambiental -és que ens pareix increïble que vostès ja
ni defensen la normativa ambiental i el compliment dels
tràmits-, i el més greu de tot això és que quan Unió
Mallorquina diu que no està d’acord llavors vostès diuen,
demanen al Sr. Antich que retiri la llei i el Sr. Antich diu que
obriran un període de reflexió. El seu paper és el més trist que
hem vist en molts d’anys dins aquest parlament, els que
enarboraven la bandera...

(Aldarull a la sala)

...de l’ecologisme, els que explicaven a la gent que no es
podia consumir més territori, s’encadenaven, etc., etc. Jo crec
que vostè també hauria fet molt millor no pujant aquí perquè
mai més no podrà dir res.

(Remor de veus)
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Sr. Diéguez, efectivament nosaltres vàrem retirar la nostra
llei del sòl perquè la varen qualificar de llei de ciment en sòl
urbà i urbanitzable, llei de ciment en sòl urbà i urbanitzable.
Aquesta era la proposta. Però jo crec que, d’exemples de
tramitacions parlamentàries un poc rares, en podríem parlar
molt. Podríem parlar, per exemple, de Cala Marçal. Crezcamos
en suelo urbano i urbanitzable i després ja farem allò de les
àrees de transició; això és el plantejament coherent, això és el
plantejament del Partit Popular, i per tant és bastant diferent del
que vostè ens diu.

I no ens parli que nosaltres...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrer, vagi acabant.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Ja acab, Sra. Presidenta. ...que nosaltres defensam els
promotors. Vostès, Sr. Diéguez, són el pelotazo en suelo
rústico, això és el que és aquesta llei, i per tant no ens parli a
nosaltres de promotor.

(Alguns aplaudiments)

En definitiva, i per acabar, Sra. Presidenta, aquesta llei
demostra que un pacte antipartit Popular no funciona, i no
només no funciona sinó que perjudica les Illes Balears. Aquesta
llei demostra la manca de respecte a les competències de les
institucions i al nostre territori. Aquesta llei demostra que els
ecologistes ja no són ecologistes, s’ha perdut l’ecologisme dins
aquesta cambra, cosa que lamentam perquè el Partit Popular
sempre havia pensat que complien la seva missió dins aquest
parlament d’una forma reivindicativa. Aquesta llei demostra
que la legislatura passada...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrer... És que està molt passada.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Acab, 10 segons. ...que la legislatura passada allò que es va
fer amb Son Espases i amb les carreteres era una oposició falsa.
Aquesta llei demostra, en definitiva, un govern que no governa,
un govern feble, un govern desorientat i d’una manca de
lideratge del projecte. Jo crec que recuperarien la credibilitat si
en lloc de continuar amb aquest xou almanco (...) dins el que és
l’esmena a la totalitat.

Moltes gràcies.

(Remor de veus, aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Grups que vulguin intervenir en torn de contrarèplica? Sra.
Suárez, té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Cabrer, veig que la seva eufòria no proteccionista
li ha trastornat la visió de la realitat. Miri, ha dit tres mentides
seguides. Jo no he fugit de la llei, he exposat la postura del
nostre grup respecte la llei. Mai m’he encadenat a una màquina
i mai he cremat una màquina. Però li puc dir una cosa, tornaria
fer exactament el que vaig fer i que bàsicament varen ser dues
coses, una defensar la meva terra. I l’altra, defensar el dret dels
propietaris d’Eivissa...

(Aplaudiments)

Això ho tornaria fer.

Però aquesta intervenció la vull aprofitar per explicar quina
és la nostra postura respecte al text alternatiu que el Grup
Popular adjunta a l’esmena a la totalitat. En primer lloc pensam
que aquest text no es pot considerar una llei alternativa, perquè
si prenem com a referència el títol i l’objectiu d’aquesta llei, la
seva proposta ni planteja mesures urgents ni preveu l’increment
de patrimoni públic de sòl per a la construcció d’habitatges de
protecció pública. És més, sembla que obri la porta al contrari,
el seu article número 3 anima a la reducció del percentatge de
la cessió obligatòria i gratuïta de sòl als ajuntaments per a HPO
del 15 al 5%. 

En segon lloc no podem compartir l’anàlisi contextual i li
ho dic així per dir-li d’alguna manera a les poques línies que hi
dedica. Dic l’anàlisi contextual de la seva exposició de motius
que francament em sembla prou inconsistent. No és cert que la
pujada de tipus d’interès s’hagi produït els darrers mesos, sinó
que aquesta s’arrossega des de l’any 2005. No pensam tampoc
que hi hagi una crisi generalitzada en el sector immobiliari. A
la meva primera intervenció, jo citava el degà del ColAlegi
d’Arquitectes de Balears i ara li afegesc perquè les conegui, les
declaracions del President de la Demarcació del ColAlegi
d’Arquitectes a les Pitiüses, Sr. Antoni Marí. La setmana
passada deia textualment: “no es pot parlar de crisi del sector
immobiliari, sinó de procés de desacceleració, un aterratge suau
després d’un període frenètic. Després d’èpoques de màxims no
és només normal sinó desitjable un procés de normalització”.
Això ho diu el President del ColAlegi d’Arquitectes de les
Pitiüses i no jo. Tampoc no pensam que aquesta suposada crisi
afegeixi dificultat a l’accés a l’habitatge de les persones. 

Senyors del Partit Popular, si la gent no pot comprar
habitatges no és perquè no hi ha habitatges, és perquè els que
existeixen són molt cars. No tenen preus assequibles. Hem
comentat que si ens preocupen els reajustaments del sector
immobiliari és fonamentalment per les seves conseqüències
sociolaborals. D’altra banda en aquest apartat, resulta cridaner
que no es faci cap referència al problema, des del nostre punt
de vista, clau d’aquesta qüestió, l’absència de sòl en mans de
l’administració.

En tercer lloc en matèria de sòl no s’aporta res de nou
respecte la llei estatal de sòl, si bé ofereixen algunes
excepcions. En aquest sentit hem de dir que ens plantegen
dubtes de legalitat les excepcions que es proposen a l’article 1
i que modifiquen aspectes bàsics de l’article 10 de la Llei del
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sòl. En el sentit de reduir o eliminar les reserves de sòl per a
habitatges de protecció pública o preu limitat.

En quart lloc i ja s’ha comentat aquí, amb els mecanismes
del projecte de llei que debatem avui es podrien començar els
primers habitatges públics al primer semestre del proper any.
Amb la seva proposta l’única cosa que es fa és en la millor de
les situacions, esperar la pròxima legislatura.

En cinquè lloc i pel que fa a les ajudes a la compra
d’habitatges. Pensam que aquestes realment no són o no
haurien de ser objecte de llei i fins i tot tendrien uns efectes
inflacionistes. En conseqüència estam en desacord amb aquest
suposat text alternatiu perquè el trobam desencertat, tan en
l’anàlisi de la situació com les mesures proposades, les quals
lluny de donar solucions al problema de l’accés a l’habitatge,
el que fan és consolidar-ho.

Ja per acabar i en relació a aquest discurs neoproteccionista,
del que parla vostè Sra. Cabrer, jo no sé si vostè sap què és un
oximoron, no sé si ho sap. Jo vaig sentir aquesta expressió,
oximoron, jo ho vaig sentir a una conferència d’un senyor que
admiro molt, el Sr. Arcadi Oliveres, catedràtic d’economia. Ell
explicava que un oximoron és una expressió en la qual les
paraules que la formen són contradictòries entre si. El posava
exemples molt intelAligents com podria ser intelAligència militar,
foc amic, o fins i tot duaners sense fronteres. Doncs bé, jo
penso que vostès per molt que parlin el Partit Popular
proteccionista és una oximoron.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Unió Mallorquina té la
paraula el Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Molt
breument. Hem dit que ni l’objecte ni l’objectiu d’aquest text
alternatiu té res a veure amb el text de la Llei del sòl, això és
així de clar i no ha estat rebatut. L’article primer el que fa és
repetir i reiterar allò que ja diu la Llei del sòl i el que diu la Llei
de règim local. Per tant, és total i absolutament inútil, ho
podem reiterar les vegades que vulguin. Hi ha lleis aplicables
que són de necessari compliment i ja ho diuen, no serveix
absolutament per res.

Article 3, incentius urbanístics i d’augment de reserva
mínima, són incentius, ajuts en matèria fiscal, títol II, no té
absolutament res a veure amb l’objecte de la Llei de sòl per a
habitatge, són actes jurídics documentats, matèria fiscal, tema
econòmic, matèria de compra i lloguer. Això és un tema de Llei
d’habitatge. Si va a l’article sisè del text, diu que regularà els
supòsits i els mecanismes pel qual es garantirà un habitatge de
lloguer o una opció de compra. Quins mecanismes, quins
supòsits? Tampoc serveix absolutament per res. Sobretot i la
podem llegir i tornar llegir, la disposició transitòria és un error,
ni promou, sobretot paralitza. O sigui, podem parlar quan toqui

de les lleis de desclassificació, el que vostè vulgui. Aquesta diu
que es podran tramitar quan ho prevegin. Però el que diu aquí,
no que es podran tramitar, s’han de congelar, no es podran
desenvolupar. Per tant, els que estan en marxa s’han d’aturar,
no es podran desenvolupar. Això ho diu aquesta llei, la que
discutim avui aquí, l’altra no diu això.

Simplement torn reiterar que el meu grup votarà en contra
perquè simplement no és una alternativa a la Llei d’habitatge.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En el torn de rèplica la
representant del Partit Popular el primer que ha dit és que els
grups que han parlat s’han centrat en l’esmena a la totalitat, el
text alternatiu, enlloc de parlar del projecte del Govern. Hi
hauria una primera cosa a dir, avui debatem l’esmena a la
totalitat, no el text que ja hi haurà el seu temps. Per tant, era
lògic que es parlés d’aquesta esmena a la totalitat que és allò
que avui sortirà derrotat. En tot cas allò que veurem si té el
suport parlamentari o no té el suport parlamentari és una
qüestió a la qual ha fet referència el Partit Popular ja es veurà
en el seu moment si el projecte de llei ho té. En tot cas allò que
avui es constatarà és que l’esmena a la totalitat del Partit
Popular no la té. 

A més, no és veritat que haguem parlat més de l’esmena a
la totalitat que del conjunt de la situació i del conjunt de totes
dues. Jo per part meva la meva intervenció la tenia preparada
a uns fulls escrits, un full d’aquests feia referència al text
alternatiu i la resta feia referència al conjunt de la situació pel
que fa a l’habitatge.

Parlant d’allò que es vol parlar i d’allò que no es vol parlar,
la impressió que me n’he duit és que d’allò que no vol parlar el
Partit Popular és d’habitatge i quan dic d’habitatge dic de la
greu situació pel que fa a l’accés a l’habitatge per als nostres
joves, les dones, les persones en situació de més vulnerabilitat.
Allò és del que havíem de parlar avui sobretot i a nosaltres,
com a grup progressista, ens preocupa molt més això que la
situació dels promotors que tenen molts de pisos per vendre i
que en la conjuntura actual no els poden vendre. L’interès de la
gent que té dificultats per accedir a l’habitatge per a nosaltres
és un interès superior a la situació dels promotors que tenen
molts de pisos per vendre i que en la situació actual no els
poden vendre i aquesta actuació pública en matèria d’habitatge
els pot resultar inconvenient. El mercat no ho resol tot i
nosaltres com a progressistes defensam que el mercat no ho
resol tot.
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La portaveu del Partit Popular també ha fet referència a la
Llei de protecció territorial i a les esmenes que previsiblement
s’hi presentaran. És un tema que els pot fer quedar malament
perquè les esmenes que presentarà el Partit Popular, que ja ha
presentat el Partit Popular són esmenes per retallar protecció.
Hem passat aquella fase allà on duien les pancartes de Cala
Blanca, de Cala Marçal i del Pujol, ens hem posat d’acord
sobre aquestes zones, aquestes zones estan protegides i quan ja
ens hem posat d’acord amb aquestes zones, tothom torna ser al
seu lloc. El PP a la Llei de protecció del territori presentarà
esmenes per retallar zones a Eivissa, per mantenir les
legalitzacions ad hoc que es varen introduir via llei
d’acompanyament als chiringuitos de platja i perquè es puguin
fer camps de golf a Eivissa i a Formentera. No a Eivissa, a
Eivissa i a Formentera diuen. 

El problema del Partit Popular és que tenen dificultats per
fer creure les seves versions. El Partit Popular estatal, el que
ara es presenta a les eleccions, té moltes dificultats
afortunadament per fer creure que España se rompe, o per fer
creure que l’11-M va ser un atemptat d’ETA. Afortunadament
té moltes dificultats per fer empassar aquestes versions. El
Partit Popular d’aquí té moltes dificultats per fer creure per
exemple que el metro de Palma és una obra magnífica que
s’arreglava en dues setmanes. I també té moltes dificultats per
fer creure que aquesta és la llei per construir en sòl rústic. Amb
aquesta caricatura que diuen, llegeixin, jo crec que el conseller
hi ha fet referència, l’article que n’AvelAlí Blasco, catedràtic de
dret de la Universitat de les Illes Balears publica avui en el
Diari de Mallorca que deixa les coses en els seus termes.

La representant del Partit Popular ha parlat finalment de
posició falsa, ha dit que els ecologistes teníem avui en aquest
Parlament una posició falsa. Ja en podem parlar si nosaltres
tenim una posició falsa o no, el que jo sé és que el Partit
Popular quan vota a favor de Son Bosc, quan es manifesta a
favor del nou nucli a Es Guix, quan du esmenes a la Llei de
protecció del territori per fer possible el camp de golf a Eivissa
va a la seva posició vertadera, a la seva posició de sempre. S’ha
acabat el temps dels rètols, de les caretes, tothom torna ser qui
és. Els progressistes defensam l’habitatge i també la protecció
del territori. El Partit Popular defensa els promotors i la seva
actuació de sempre.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Solamente dos cuestiones, una que
se me ha pasado y creo que es importante recordarla, el tema de
los actos jurídicos documentados y que en la enmienda a la
totalidad se dice que se debe de reducir. Es que este impuesto
de los actos jurídicos documentados en la pasada legislatura fue
aumentado el 100% por las mismas personas que ahora dicen
que hay que dejarlo a un nivel simbólico, el 100%. Fue una
decisión equivocada, bien. Pero ¿han oído pedir disculpas por
esa decisión equivocada? Ninguna. Se equivoca y se equivoca

a menudo, pero nunca piden disculpas. Por eso por el tema del
metro, no se preocupen, llegue donde llegue el agua nunca
pedirán disculpas. Se equivocan.

Ahora vienen y nos dicen que la Unión Europea nos pondrá
una multa. Si recuerdan, la otra legislatura ya nos pusieron una
multa, ¿se acuerdan de la multa que nos pusieron en la otra
legislatura? Aún la estamos buscando, no la iban a poner, nos
la habían puesto, una multa de 200 millones de euros, ni más ni
menos. La estamos buscando todavía, si nos la tienen que poner
como en la otra legislatura va bien.

Miren, creo que se equivocan con esta actitud, pero se
equivocan especialmente con los jóvenes. ¿Qué les han hecho
los jóvenes? Que no les voten no es motivo suficiente para que
se ensañen con ellos, cárcel a partir de los 12 años y los otros
50 hipoteca perpetua. Es su actitud respecto a los jóvenes.
¿Qué les han hecho los jóvenes? Sra. Diputada, por qué están
en desacuerdo con esta ley? ¿Por el suelo rústico? Se edificaba
en ANEI, declaraban los ANEI edificables. Miren, no le
conozco fuera de esta crítica, una crítica de fondo a lo que es
la ley, de hecho las enmiendas parciales que ha hecho no son ni
más ni menos que un despiece de la enmienda a la totalidad, lo
cual si que técnicamente no es muy correcto. Es decir, una vez
que la enmienda a la totalidad no ha progresado, hay que poner
enmiendas para mejorar la ley. Ustedes ni la pretenden mejorar,
simplemente como los niños, no lo quiero y lo rompo porque
es mio. Ya está, esa es su reacción, no es otra la reacción que
tienen al respecto.

Miren, esta ley aumenta la oferta de viviendas sin costar un
céntimo de subvenciones, ni de ningún otro tipo a las arcas de
ninguna institución, es rápida, beneficia a los promotores que
en un momento que puede haber una desaceleración amplían su
cartera de trabajo. Actúa sobre la vivienda que más se necesita
en las Islas Baleares. La vivienda de los antiguos 200 millones
de pesetas no tienen crisis, se sigue vendiendo igual. La que
tiene problemas es esta. Es difícil hacer una ley que actúe sobre
tantos resortes sin perjudicar a nadie. Yo estoy seguro que
ustedes sólo han encontrado un inconveniente político y es que
no se les ha ocurrido a ustedes, lo cual es difícil que se les
ocurriera. 

Miren, acabaré con unas palabras del mismo Marx que he
citado anteriormente, decía el Sr. Marx que “la política es el
arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico
falso y aplicar después los remedios equivocados”. Ustedes
buscaron el problema donde no está, en la demanda. El
diagnóstico es falso, no es un problema de tipo de interés, sino
de precio de vivienda. El remedio es equivocado. No hay que
endeudar más a los jóvenes, sino reducir su carga actuando
sobre el precio. Hoy, gracias a ustedes, entiendo mejor que la
política para algunos es ese arte de buscar problemas,
encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después esos
remedios equivocados. Sra. Suárez, el oximoron está muy claro
porque es así. Mire, la alicantropía territorial, cuando uno se
convierte en hombre lobo para el territorio, a la inversa no
funciona, no se ha encontrado la reversibilidad del proceso.
Pasar de lobos a corderos no funciona, siempre quedan las
garras y aquí están también en esta ley y lo hemos demostrado
antes. 
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Sra. Cabrer, lo más verde que hubo en su conselleria
cuando usted gobernaba ¿sabe qué fue? La Guardia Civil. 

Nada más Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Si els sembla bé, passam a la votació.

Votam.

Sí 29; no 30.

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 finalment passam al cinquè punt de l’ordre del dia que
correspon a la votació de la moció RGE núm. 4211/07,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt i relativa a les
residències d’Eivissa. Com vostès saben, aquesta moció ve
d’anteriors votacions que per falta de quòrum no es varen poder
celebrar. 

Esperam que desallotgi el Partit Popular i passarem a la
votació.

Votam.

(Aplaudiments)

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