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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió. I el
primer punt de l’ordre del dia correspon a les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 2140/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lladó i Pol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a espai europeu d'educació superior.

La primera és relativa a l’espai europeu d’educació superior
i la formula la Sra. Francesca Lladó i Pol. Té la paraula.

LA SRA. LLADÓ I POL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquesta pregunta va dirigida a la consellera d’Educació i
Cultura, partint sempre de la voluntat del Govern de les Illes
Balears d’impulsar una universitat de qualitat. És sabut per tots
la situació de repte en què es troba la Universitat de les Illes
Balears, al igual que la resta d’universitats espanyoles, a l’hora
d’incorporar-se a l’Espai europeu d’educació superior. Fet que
suposa una transformació en l’oferta i organització docent, així

com la cultura i metodologia pedagògiques. La qual cosa suposa
un repte important de cara al professorat.

Per tant, la meva pregunta és quines previsions té la
Conselleria d’Educació i Cultura de cara a l’adaptació en aquest
Espai d’educació superior?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Lladó. La consellera d’Educació té la
paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, com vostè sap les
Illes Balears es troben en el procés d’adaptació a l’Espai
europeu d’educació superior i ja fa dos anys va iniciar el procés
d’implantació de màsters oficials i de doctorats que corresponen
al segon i tercer cicle d’educació superior. En aquest moment
estam en prèvia avaluació del comitè extern de l’Agència de
Qualitat Universitària (AQUIB) i una vegada emesa l’avaluació
de la junta de coordinació universitària, ja s’han aprovat fa pocs
dies un total de 28 màsters i 4 doctorats en 20 especialitzacions
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en investigació. La novetat d’aquests estudis és que s’utilitzen
els sistemes de crèdits europeus i que no només compten les
hores de docència del professorat, sinó que té en compte les
hores de dedicació de l’alumnat. 

Per altra banda, els estudis de primer cicle es podran oferir
ja en aquesta comunitat amb el nou sistema a partir de del curs
2009-2010. És a dir, mentre altres universitats estan mantenint
els dos sistemes, la Universitat de les Illes Balears farà un
procés d’immersió al nou sistema i a partir del juliol del 2009 ja
es matricularan en el nou sistema i no les antigues
llicenciatures. Malgrat això, els alumnes que estan en segon o
tercer curs de les antigues llicenciatures tendran fins al 2015 per
continuar. També es continuarà el procés..., hi ha unes
comissions per al disseny d’una trentena de graus oficials i estan
en el procés de passar-lo a la junta de coordinació universitària
abans de final d’any. I passaran al Consell de la Universitat i
després tendran la validació per l’ANECA. A partir d’ara les
noves propostes també de màsters oficials seguiran aquest
procés de verificació.

Per últim s’ha de dir que també els estudis superiors de
l’Escola Superior de Disseny, l’Escola Superior de Teatre i del
Conservatori Superior estan treballant en l’elaboració dels nous
títols de grau per poder-los oferir i implantar-los ja en el curs
2009-2010.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Sra. Lladó té la paraula, encara que no li podran donar
resposta perquè la consellera ha exhaurit el seu temps.

LA SRA. LLADÓ I POL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies Sra. Consellera, crec que
ha donat una explicació exhaustiva d’aquest canvi que suposarà
a la Universitat. I sobretot, la problemàtica en la que es troba el
professorat a l’hora d’enllestir aquestes feines. Per aquest motiu
vull agrair l’augment que s’ha tengut d’un 24% respecte dels
complements de docència i que és una qüestió a considerar, ja
que el professorat ha tengut a bé entendre que la conselleria
atenia l’esforç addicional que s’està fent.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 2139/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a energies
renovables.

La següent pregunta és d’energies renovables i la formula el
Sr. Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La
pregunta va adreçada a la consellera de Comerç, Indústria i
Energia. Jo crec que tots compartim la necessitat que hi hagi un
impuls de les energies renovables, crec que és urgent i necessari
que hi hagi un canvi de model cap a les energies netes i que
l’imperatiu de la protecció del clima cada vegada és més evident
i més urgent. Al mateix temps tots som conscients que hi ha una
necessitat d’ordenament i regulació. Sabem, perquè surt sovint
pels mitjans de comunicació, que de vegades hi ha un conflicte
entre la necessitat de fer instalAlacions d’energies renovables i
l’imperatiu també que tots compartim de la protecció
paisatgística. Per tant, entenem que aquest impuls s’ha de fer
atenent el principi de minimització de l’impacte ambiental.

Tenint en compte aquestes consideracions, ens agradaria
saber què té previst la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia tan pel que fa a l’impuls, necessari com dic, de les
energies renovables, com la seva regulació?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Sra. Vives té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Llauger, efectivament és un tema complicat, però el que jo vull
reiterar aquí una vegada més és l’aposta decidida del Govern de
les Illes Balears per les energies renovables, per al seu impuls,
la seva promoció i la seva implantació en aquesta comunitat
autònoma.

Aquesta aposta es concreta d’una manera molt ampla
mitjançant actuacions a diferents fronts. Des de l’àmbit
normatiu i d’ordenació per una banda. Fins a l’àmbit econòmic,
amb ajuts i subvencions adreçades a les institucions públiques
i particulars. En concret ara mateix tenim en marxa i d’una
manera avançada un projecte d’ordre mitjançant el qual es
regularà el procediment aplicable per autoritzar i declarar la
utilitat pública energètica de les instalAlacions d’energia solar
fotovoltaica. Aquesta ordre recull aspectes tan importants com
són les àrees allà on es podran instalAlar aquest tipus de plantes.
Quines condicions tècniques han de complir aquestes
instalAlacions. Quines són les superfícies màximes i la potència
màxima de cada instalAlació. I després també la distància
mínima que hi ha d’haver entre els distints parcs fotovoltaics. I
també, això és molt important, la intervenció dels consells
insulars i ajuntaments en el procés. Aquests són, jo crec, els
aspectes més destacats. Com veu, es tracta d’una ordre nova,
que intenta precisament regular i clarificar tota la tramitació. I
també hem de reconèixer que és ambiciosa i que ha de servir
precisament per clarificar tota la tramitació d’aquest sector.

Atesa la seva importància, hem volgut que fos una ordre el
més consensuada possible, estam fent feina en aquest sentit. Per
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això hem consultat i encara tenim algunes reunions, amb tots els
departaments que tenen alguna competència o alguna
implicació. Aquesta norma reflecteix les nostres prioritats en
allò que fa referència als llocs allà on es podran ubicar aquestes
instalAlacions i que és un dels aspectes, com vostè ha dit, allà on
la societat és més sensible. Nosaltres consideram preferents
instalAlar plaques en els abocadors clausurats, pedreres
abandonades i els terrenys continguts a les depuradores. També
a sòl urbà, industrial i residencial són molt importants aquests
tipus d’instalAlacions.

L’ordre també detalla d’una manera molt clara i exhaustiva
tot el sòl rústic que queda exclòs i per suposat, hi ha els ANEI,
les Àrees Naturals d’Especial Interès d’alt nivell de protecció,
les Àrees Rurals d’Interès Paisatgístic i després les àrees
declarades com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus. O les
que afecten elements d’interès històric, cultura o arqueològic,
entre altres zones...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vives. 

I.3) Pregunta RGE núm. 2147/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a obra de la variant de
Ferreries.

La següent pregunta la formula la Sra. Misericòrdia
Sugrañes i és relativa a la variant de Ferreries. Sra. Sugrañes té
la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Voldríem conèixer quina és
la colAlaboració que està mantenint el Govern de les Illes
Balears i el Consell de Menorca per al desenvolupament
d’aquesta obra. I aprofitant, encara que sigui competència del
consell, per saber en quins terminis ens trobem, en quin punt de
la tramitació ens trobem. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Quin conseller...,Sr.
Carbonero té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la
colAlaboració és la que se’n deriva del protocol que es va signar
dia 15 de gener del 2008 entre el consell insular i la Conselleria
d’Obres Públiques i Habitatge i del conveni de colAlaboració que
el mateix dia es va signar, mitjançant el qual la Direcció
General d’Obres Públiques prestarà la seva assistència tècnica
i jurídica per a la tramitació de l’expedient expropiatori de la
variant de Ferreries.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, bé si
per favor a la rèplica em podria ampliar..., ja sé que no és
pròpiament..., no figurava a la pregunta, però li agrairia que
m’ampliés la pregunta que li he fet. Efectivament, és un projecte
molt important, d’una gran magnitud i que ha de contribuir a
donar una seguretat i fluïdesa en el trànsit de Menorca. És
evident que ha suposat molts de retards i esperem que ara, d’una
vegada per totes, sigui un fet i que puguem gaudir d’aquesta
construcció.

Gràcies.                               

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri Sra. Diputada, dia 6 de
maig del 2004 es va treure a informació pública el projecte de
traçat i la relació d’afectats per l’expropiació, es varen presentar
10 alAlegacions. Dia 16 de juny del 2004 es va adjudicar a
l’empresa Taller de Ingeniería Ambiental, SL la redacció del
projecte de construcció. A partir d’aquesta data, 16 de juny del
2004 fins la data que jo li he donat, 15 de gener del 2008, no es
coneix cap tipus d’actuació. És a dir, tres anys i mig sense cap
tipus d’actuació. Lògicament els retards que vostè anunciava es
varen produir en aquestes dates, tres anys i mig.

A partir de dia 15 de gener del 2008 s’ha fet una primera
feina, informe i proposta de contestació d’alAlegacions. Segona
feina, s’ha acabat el treball de camp per fer les actes prèvies
d’ocupació. Tercera feina, s’han iniciat les actes prèvies
d’ocupació, de forma que pel juny es puguin tenir ocupades les
finques. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carbonero.

I.4) Pregunta RGE núm. 2148/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres de transvasament de sa Costera.

La següent pregunta la formula la Sra. Catalina Soler i
Torres sobre el transvasament de Sa Costera. Sra. Soler té la
paraula.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, dia 9
d’octubre del 2007 un company del grup parlamentari li va fer
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una pregunta i li demanava com estava el transvasament de Sa
Costera. A part de fer un resum històric de la primera fase, de
la segona fase, la qual va explicar molt bé, en paraules textuals
va dir: “aquesta obra la va autoritzar el Consell de Ministres, -
l’electrificació-, dia 20 de juliol per un import de 13.000 euros
i com que aquest tram va soterrat, segurament no estarà
finalitzada aquesta línia d’alta tensió fins el juny del 2008. En
qualsevol cas, confiam que l’aigua es pugui rebre en període de
proves a partir de principis de l’any que ve”. 

Avui som dia 18 de març, queden 15 dies després de Pasqua
per haver acabat el primer trimestre i no l’hem vist fent-se cap
fotografia, ni l’hem vist explicar, ni l’hem vist tastar un tassó
d’aigua perquè ja hagin començat a fer les proves d’aquest
transvasament. Per tant, li demanam ara que és el darrer ple
d’aquest trimestre, a veure com es troben aquestes aigües de Sa
Costera que havien d’estar en aquests moments en període de
proves. No li discutiré que sempre ens han preocupat el retard
que duen aquestes obres i probablement després li podré
contestar, que hem compartit amb altres diputats d’altres grups.

Li deman com es troben aquestes proves que avui hauríem
d’haver provat aquest tassó d’aigua?

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, el tassó d’aigua no passi
pena que el tastarem un dia d’aquests. Primer, aclarir-li que jo
li vaig dir a l’octubre de l’any passat que confiàvem i que era
una previsió nostra, legalment el termini acaba el mes de juny.
Per altra banda, efectivament nosaltres confiàvem que dins el
començament del 2008 aquestes obres estiguessin acabades,
com a mínim no les del complementari, però sí allò que és
estrictament l’obra i encara no estan acabades, les obres s’estan
acabant. Confiam que totes estiguin el mes de juny, però en
aquests moments l’obra encara no està acabada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt. Sra. Soler té la paraula.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt. Entenc que vostè no en té tota
la culpa, és un projecte greu, és un projecte que acumula retards,
tan en la primera fase com en la segona. Però el que no entendré
mai és com podem tenir dues cares, quan un governa o quan un
fa oposició. Sra. Presidenta, ja sé que no es pot alAludir altres
diputats, no l’alAludeix pel seu càrrec actual, però sí l’alAludeix
pel seu càrrec anterior. El Sr. Antich, actual President del
Govern, el març del 2006 va formular una pregunta a la ministra
Narbona, demanant i preocupant-se pel retard de les obres de Sa
Costera. La ministra Narbona en aquells moments va garantir
que en el gener d’enguany estarien en marxa. Sr. Grimalt, vostè

que té pes en aquest Govern, tengui feeling amb el nou Govern
de Madrid i procuri que nosaltres el juny d’enguany puguem
tenir aigua de qualitat, perquè ni el preu unitari de l’aigua serà
una realitat, ni tendrem l’aigua de qualitat que toca. No podem
retardar més unes obres que ja de per si duen retard i que
sempre des del Partit Popular, conjuntament amb altres partits
polítics hem mostrat la preocupació d’aquestes obres i el seu
retard.

Per tant, l’inst, Sr. Grimalt, perquè vostè demostri el seu pes
dins aquest govern i que demostri les necessitats que aquestes
obres siguin una realitat en el juny del 2008, tal i com està
previst.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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, crec que ni vostè ni jo
de pes no en podem bravejar gaire. En qualsevol cas jo li he de
dir que aquestes obres es varen iniciar, no sé si vostè ho sap, el
desembre del 2003, es varen adjudicar el desembre del 2003 i
que el termini d’execució inicialment acabava el febrer del
2006. Per tant, retard no en du 6 mesos, en du més de 2 anys en
relació a l’estimació inicial. Efectivament, aquesta obra s’ha
retardat, és una obra complexa, hi ha hagut tot un seguit
d’incidències en el transcurs de les obres que han obligat a fer
un modificat, un complementari que han anat allargant el
termini d’execució que en aquests moments acaba el juny del
2008. 

També, per això m’estranya que vostè em faci tant d’èmfasi
en això, jo crec que ho hauria de fer amb la boca més petita, hi
ha hagut dificultats en les expropiacions i en els 4 anys que
governaren vostès no es va fer cap expropiació. Per tant,
nosaltres ens hem trobat amb moltes expropiacions pendents
que hem hagut de tramitar aquests darrers mesos. 

La veritat és que vostès tenien el criteri d’arribar a acords,
cosa que és molt lloable. Però bé, has d’intentar arribar a acords,
però no has d’estar tota la vida intentant arribar a uns acords,
qualque dia hem de fer l’obra. Per tant, nosaltres hem hagut
d’acabar les expropiacions que vostès deixaren pendents i això
ha contribuït a retardar l’obra.

En qualsevol cas, celebr que vostè i el seu grup també
s’interessin per aquesta obra, perquè efectivament, és una obra
molt important que contribuirà de forma molt destacada a reduir
els problemes d’aigua de les nostres illes. I efectivament, hem
d’entre tots vetllar perquè els terminis s’acabin. Ara hem fet un
seguit d’expropiacions que hi havia pendents, en queden ja molt
poques i confiam que es compleixin els terminis i que el mes de
juny estigui acabat. En el moment en què s’acabi, no dubti que
la convidaré a compartir un tassó d’aigua de Sa Costera amb mi.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt.

I.5) Pregunta RGE núm. 2142/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a procés de valoració dels beneficiaris de
la Llei de dependència.

La següent pregunta la formula el diputat Sr. Miquel Àngel
Coll i Canyelles. 

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots els assistents.
Sra. Santiago, el mes de juliol del 2007, coincidint amb la seva
arribada a la Conselleria d’Afers Socials, hi havia 4.000
solAlicituds de valoració de la dependència i allò que no hi havia
era cap valoració acreditada. En aquests moments, 8 mesos
després, hi ha un total de 5.280 valoracions fetes de 10.300
solAlicituds. 

Voldria saber de quina estructura disposa i quines actuacions
ha fet la seva conselleria per agilitar el procés de valoració dels
possibles beneficiaris de les prestacions de la Llei d’autonomia
personal?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Coll. Sra. Santiago té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bon dia a tothom. Gràcies, Presidenta. Sr. Diputat,
efectivament, des del juliol, des de la incorporació d’aquest nou
Govern hem fet tot un ventall d’accions per facilitar la
incorporació, o l’accés dels ciutadans a allò que és la Llei de
dependència. Hem modificat els estatuts de la Fundació,
incorporant els consells insulars a la Fundació de (...) que és la
que gestiona en aquests moments aquesta llei. Hem modificat la
plantilla de la Fundació per incorporar més tècnics. El mes de
juliol hi havia 16 tècnics entre valoradors i elaboradors de PIA.
En aquest moment n’hi ha 40 i hi ha la previsió en pocs mesos
d’incorporar-ne 20 més.

S’ha modificat conjuntament amb l’INSALUD l’informe
mèdic que detecta la situació de la comunitat autònoma, era un
informe genèric, no tenia cap adaptació específica a la nostra
comunitat autònoma. S’ha creat l’òrgan de valoració el mes de
setembre, òrgan imprescindible que marca la llei i que és el que
estableix el grau i el nivell. Els equips de valoració es desplacen
en el domicili per fer les valoracions, però qui determina el
nivell i el grau és aquest òrgan de valoració que no estava creat
i la llei està aprovada des del mes de gener.

S’ha publicat la resolució administrativa que possibilita el
pagament de places concertades a les residències en els centres
de dia, les ajudes econòmiques als familiars. S’han realitzat tres
cursos d’acreditació a Menorca, Eivissa i a Mallorca, dirigits a
professionals que vulguin fer feina en dependència, tenint així

una borsa de professionals i de tècnics, per poder incorporar a
la valoració.

Tot això ha possibilitat el que ha dit vostè, que de zero
valoracions en 8 mesos haguem passat a 5.200 valoracions, el
que suposa 650 valoracions mensuals. S’ha fet un esforç
important. Hem realitzat ja 1.900 PIA (Programes Individuals).
Vol dir que hi ha 1.900 persones a la nostra comunitat autònoma
que reben qualque prestació en relació a la dependència, bé ja
sigui residència, centre de dia o ajuda econòmica. D’aquestes
1.900, 400 són ajudes econòmiques individuals. També hem
iniciat les obres de les residències de Sant Joan i Pollença que
estaven aturades. Hem signat un protocol amb l’administració
estatal per poder invertir durant aquests 4 anys 52 milions en
noves inversions. 

Jo crec que s’ha fet un esforç important. Consideram que
s’ha de seguir millorant, no estam del tot satisfets amb tot
aquest esforç. Volem continuar millorant, volem escurçar el
temps d’espera que en aquests moments els ciutadans entre la
solAlicitud i l’elaboració del PIA. I volem sobretot millorar la
informació de cara a la dependència. Però jo pens que des de
juliol a dia d’avui s’ha fet un esforç considerable per part del
Govern.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Sr. Coll, vol fer ús? No.

I.6) Pregunta RGE núm. 2143/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Anna Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a ús i difusió del software lliure.

Doncs passarem a la següent pregunta, sobre difusió del
software lliure i la formula la Sra. Aina Crespí.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Fa dues setmanes li vaig demanar
al Sr. Manera sobre la televisió digital terrestre i ens va explicar
totes les accions que ja havien començat a fer des de la seva
conselleria en aquest tema. Seguint dins l’àmbit de tecnologies
i comunicacions, voldria demanar al conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació sobre el software lliure, amb l’objectiu
d’aconseguir una societat allà on es fomenti i promocioni l’ús
de les noves tecnologies de la informació i comunicació.

Es contemplen impulsar accions per afavorir l’ús i difusió
del software lliure per arribar a una ampla implantació de la
denominada societat de la informació, tant a empreses com
administracions de les nostres illes?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sra. Crespí. Sr. Manera té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, el Govern
considera que tot allò que afecta a la difusió del software lliure
és una aposta important en la difusió de la innovació, des del
moment en què estam parlant d’una tecnologia que és més
comunitari, més cooperativa, que ha d’abastar tant
l’administració pública com les empreses privades i que de
retruc, representa un estalvi econòmic de primera magnitud en
l’aplicació d’aquests nous instruments.

Hi ha un seguit de línies d’actuació que el Govern pensa dur
endavant. Una primera seria l’alliberament dels programes a
nivell de l’administració pública. L’aplicació per tant, d’un
esperonament de l’administració electrònica a les nostres Illes
a partir d’aquests materials informàtics de caire lliure. Seria una
primera línia d’actuació. Per tant, impregnar consells,
administracions en aquest tipus de programes informàtics.

Un segon nivell d’actuació abasta tot allò que representa les
petites i mitjanes empreses. En aquest aspecte es pensa treballar
conjuntament amb les petites i mitjanes empreses per tot allò
que afecta gestió, recaptació, comptabilitat..., diguem-ne
administració financera a les petites i mitjanes empreses que
puguin fer servir aquest tipus de material informàtic de caràcter
lliure.

Un tercer nivell afecta l’àmbit educatiu. En aquest aspecte
treballam també conjuntament amb la Conselleria d’Educació
per difondre el software lliure, tant pel que fa als programes
educatius com a l’administració i a les gestió de les escoles i
centres educatius.

I un quart nivell, també molt important en el nostre parer, es
tractaria dotar als programes de formació, concretament a
l’EBAP, de tot tipus de formació, concretament Open Office i
altres cursos similars que signifiquin per al nostre personal un
coneixement d’aquest tipus de material informàtic. 

Pensam que tot plegat representa un programa d’actuació
potent per intentar precisament difondre aquesta innovació de
caràcter informàtic, a nivell de tota la comunitat autònoma i del
sector privat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Manera. Vol fer Sra. Crespí ús de la
paraula?

I.7) Pregunta RGE núm. 2146/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a aportació extra promesa pel president
del Govern de les Illes Balears a la Conselleria d'Esports i
Joventut.

Passarem doncs a la següent pregunta i és relativa a
l’aportació extra promesa al President del Govern de les Illes
Balears a la Conselleria d’Esports i Joventut. La formula la Sra.
Catalina Palau i Costa. Sra. Palau té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots. Sr. Conseller
d’Esports i Joventut, vostè el mes de novembre quan es
presentaven els pressuposts per a l’any 2008, ja ens va avançar
que es tractava d’un pressupost insuficient per afrontar les
necessitats d’esportistes i joves de la comunitat autònoma.

També, amb un missatge tranquilAlitzador, ens va dir que no
estava preocupat per això, perquè tenia el compromís verbal del
president Antich que al llarg d’aquest exercici li faria una
aportació extra de 15 milions d’euros per poder suplir aquestes
deficiències inicials.

Sap ja Sr. Conseller quan es farà efectiu el traspàs d’aquests
doblers? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Sr. Cañellas té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats. Sra.
Diputada, possiblement aquesta ampliació es faci una vegada
que el Govern de les Illes Balears hagi renegociat amb el
Govern de l’Estat el nou model de finançament per a les Illes
Balears. A mi m’agradaria afegir que no és una aportació extra
per poder fer més coses, és una aportació extra que sabem que
és necessària per poder complir uns mínims necessaris per a
l’esport i la joventut. A posta estam convençuts que aquest
Govern, així com ja ha demostrat Economia i Hisenda fins ara,
està fent feina per això i sabem a més, que estan fent tots els
moviments necessaris perquè es pugui aportar, l’hem vista
durant tota aquesta primera part d’any que hem fet que cada
vegada que necessitam qualque cosa ens ha ajudat, no és que
tenguem l’esperança és que estam segurs del que en aquests
moments feim.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cañellas. Vol fer ús de la paraula, Sra.
Palau? Té la paraula la Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, per la
seva explicació. Celebram la seva seguretat i esperam que vostè
no hagi pecat aquí d’excés de confiança i d’ingenuïtat i que
qualcú li prengui el pèl en aquest cas, perquè seria molt greu no
només per a vostè sinó per a tot el colAlectiu d’esportistes i joves
que veurien com la primera vegada en la història d’aquesta
comunitat existeix una Conselleria d’Esports i Joventut llavors
resulta que no tendria recursos econòmics necessaris per fer les
polítiques que s’han de fer per afavorir-los i resoldre les seves
problemàtiques. 

Esperam que això que ens diu sigui veritat, que prompte
disposi d’aquests doblers, que el Sr. Antich compleixi la seva
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paraula i que els joves i esportistes puguin gaudir d’aquests sous
i de les polítiques que vostè faci.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Sr. Cañellas, vol donar resposta?

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, fa uns mesos va
transmetre el ministre d’Economia, Pedro Solbes, un nou model
de finançament per a les Illes Balears basat en el factor
demogràfic, amb aquest nou model de finançament, òbviament,
les partides pressupostaries que tenen a veure amb l’esport
també hi entren. 

Nosaltres ja veim i ja hem parlat que aquesta primera passa
ja s’ha fet, però, a més, la meva esperança està fortament
fonamentada en un acte fet per la Conselleria d’Economia i
Hisenda, un problema que teníem de finançament d’una
instalAlació esportiva que ens incapacitava totes les actuacions
a nivell de l’esport que havia de fer aquesta conselleria, doncs
vàrem tenir una primera injecció no de 15 milions d’euros, com
estàvem parlant ara, sinó de 35 milions d’euros, que gràcies que
es varen injectar abans de finals d’any aquesta conselleria ha
pogut fer les actuacions que ha fet fins ara. 

No és que tengui esperança és que aquest govern compleix
i aquest govern fa les passes perquè els esportistes i els joves de
les Illes en puguin fer. Jo podria pecar d’innocència en el cas
que només fossin paraules i no fets, però si d’una cosa pot
presumir aquest govern quant a la Conselleria d’Esports i
Joventut és que les promeses s’han complit amb fets i ja tenim
35 milions d’euros que han servit per pagar el deute que teníem
heretat del Palma Arena.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cañellas.

I.8) Pregunta RGE núm. 2150/08, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a postura del CES davant els projectes i
les normes aprovats pel Consell de Govern.

La següent pregunta la formula el Sr. José María Rodríguez
i Barberá, sobre el Consell Econòmic i Social. Sr. Rodríguez, té
la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller o consellera del
Gobierno que responda. La pregunta es que la Ley de creación
del Consejo Económico y Social establece como competencia
suya que el Gobierno antes de aprobar ciertos textos legales le
ha de pedir un dictamen preceptivo. Yo quiero preguntar al
Gobierno si, con respecto al Proyecto de ley de creación y

organización de la Agencia Tributaria de Baleares, del Proyecto
de ley de actuaciones urgentes para la adaptación de suelo para
viviendas de protección pública y del Proyecto de ley de
medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en
Baleares, se ha solicitado este dictamen antes de ser aprobado
el texto, el anteproyecto, por el Consejo de Gobierno.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula el Sr. Moragues.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Permeti’m, Sra. Presidenta, jo
contestaré la pregunta que està fixada a l’ordre del dia, que no
és exactament igual que la que ha plantejat ara el diputat Sr.
Rodríguez, una altra cosa a què ja em té acostumat perquè
normalment sol fer aquesta actuació.

En referència a la pregunta concreta que figura a l’ordre del
dia, he de dir que em pareix una postura, la que defensa el
Consell Econòmic i Social, absolutament respectable perquè
entenc que defensa el seu àmbit competencial.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Moragues. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Sr. Conseller, la pregunta está referida a lo que dice la
pregunta, y mire usted con su explicación, con su explicación
entiendo el acuerdo que adoptó el Consejo Económico y Social,
inaudito para un acuerdo. Dice así: “Es transmetrà un escrit al
conseller de Presidència, amb còpia al conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació i al de Treball i Formació, on es faci
arribar el descontent del CES per la manca de tramitació al
CES de les normes indicades”.

O sea que ustedes llevaron al Consejo de Gobierno ha
aprobar el anteproyecto de ley que he referido antes sin haber
emitido al CES el dictamen previo que tiene que emitir porque
lo dice la ley, y ya es difícil que un Consell de Govern no
cumpla las leyes que manda este parlamento. Por lo tanto, Sr.
Conseller, yo con su explicación entiendo la protesta de la
comisión del Consejo Económico y Social, es indignante, es
indignante que un Consejo de Gobierno no respecte la ley que
además hace cumplir al resto de los ciudadanos, no es posible
que haya dos varas, la del Consejo de Gobierno y la de los
demás. No es posible que el Gobierno de esta comunidad ignore
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la legislación que emana de este parlamento, se lo vuelvo a
repetir, no es posible. No es de recibo que entre ya un proyecto
de ley al Consejo de Gobierno y no se revise que ha cumplido
todos los trámites preceptivos que impone la ley.

Sr. Conseller, a la vista de lo sucedido solicito con carácter
de urgencia que se pidan estos dictámenes al CES, que lo dice
la ley, y que se pida la interrupción de las normas que están en
tramitación en este parlamento hasta que los diputados que
tienen que emitir el informe sobre ellas o votar sobre ellas
tengan conocimiento del dictamen que es preceptivo según la
ley del Consell Econòmic i Social.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Rodríguez, tenia una
certa curiositat per saber quina seria la motivació d’aquesta
pregunta, la veritat és que esperava un to més positiu, més
coherent amb l’acció de govern i, especialment, més post-
electoral. Ja hem acabat les eleccions, Sr. Rodríguez, estam en
una altra fase, aquesta és una pregunta que vostè sap
perfectament que el que he explicat, la realitat del Govern amb
el qual vostè va participar no té res a veure. 

Miri, jo tenc aquí sis cartes que el CES va presentar als
anteriors governs, sis cartes que demanaven exactament el
mateix, per què? Perquè la llei que creà el CES genera un espai
d’interpretació i el Govern sempre la fa, i el Govern en el qual
vostè hi va ser, jo li donaré quatre dades més, el Govern en el
qual vostè hi va ser moltes vegades no va demanar, no el va
demanar perquè entenia que no era necessari aquest informe
preceptiu. 

Miri, de quaranta lleis que varen aprovar en aquest
parlament la legislatura anterior només dotze varen tenir
informes, només dotze, i algunes de les que no varen tenir
informes són tan importants com la Llei de ports, la Llei de
voluntats anticipades, la Llei de mediació familiar, la Llei de
capitalitat o la Llei del sòl que va ser aprovada sense dictamen
del Govern. 

Per tant, nosaltres és cert que hem fet quatre lleis des que
estam al Govern, n’hem presentat quatre, i hem considerat que
no era necessari. Interpretable? Per suposat. El Consell
Econòmic i Social no està d’acord amb aquesta interpretació?
És respectable. Jo ja li he dit a la primera contestació meva. 

Nosaltres no hem demanat informe de la Llei
d’acompanyament dels pressuposts, mai no ho va demanar
l’anterior govern, mai no ho va demanar, no hem demanat al
Projecte de llei de creació i organització de l’agència tributària
perquè aquesta és una llei d’organització i, per tant, no està
compresa en els objectius del CES, no hem demanat al Projecte
de llei d’actuacions urgents per obtenir sòl extraordinari perquè.
com he dit abans. tampoc no ho varen demanar vostès quan
varen fer la Llei del sòl, i del Projecte de llei de mesures urgents
perquè és una de caràcter mediambiental que també

consideraven que no era imprescindible, però com dic jo crec
que això és opinable, jo m’he reunit ja amb el president del
Consell Econòmic i Social i, per tant, intentarem trobar un lloc
on pugui fer feina còmodament al CES i còmodament al
Govern.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Moragues. 

I.9) Pregunta RGE núm. 2152/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a millora del finançament de les Illes Balears.

La següent pregunta és relativa a millora del finançament de
les Illes Balears, i la formula la Sra. Esperança Marí i Mayans.
Sra. Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. En
aquesta nova etapa que començam, i el fet que estigui a punt de
configurar-se un nou govern a Madrid i que aquí en aquests
moments també aquest govern que hi ha a les Illes Balears sigui
del mateix caire progressista, hauria de facilitar tot allò que són
les noves mesures de finançament per a les Illes Balears,
entenem que no sempre hem tengut aquesta bona sintonia o
esperam que hi hagi aquesta bona sintonia entre dos governs
progressistes, per tant, aquesta diputada pensa que no s’hauria
de desaprofitar aquesta oportunitat de millorar el finançament
d’aquestes illes.

Sr. Conseller, Sr. Manera, quines passes pensa fer el Govern
davant el govern de Madrid de cara a millorar el finançament
d’aquestes illes?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, nosaltres ja
ho hem comunicat en altres ocasions, hem enviat un document
específic de model de finançament a les Illes Balears al
Ministeri d’Economia i Hisenda. En aquest document
s’emfatitza amb molta claredat quins són els paràmetres
essencials que s’haurien de tenir en compte, essencialment o de
manera molt prioritària, en tot allò que afecta la població.
Pensam que només comptant amb aquest vector representaria un
increment notable del finançament de la comunitat autònoma,
pensem que operam, encara, amb dades demogràfiques de l’any
99, quan tenim un increment poblacional superior a 250.000
persones al Boletín Oficial del Estado, 31 de desembre del
2007, és llampant amb el nombre d’habitants, 1.030.000
aproximadament, a les Illes Balears. 
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De manera que aquí ja hi ha un diferencial important que
contempla el model de finançament, a això se li hauria d’afegir,
al nostre parer, tot el càlcul, que aquest és més aleatori i és més
discutible, però que és un càlcul que s’ha de fer, sobre el que
s’entén per població flotant, aquest és un tema una mica més
complex tècnicament, però que s’ha d’enfrontar. 

De manera que hi ha uns documents específics, s’han enviat
a Madrid, hi ha un reconeixement per part de l’Administració
del mal finançament d’aquestes illes, hi ha un compromís polític
per part del president de l’Estat i per part del seu previsible
ministre d’Economia que les Illes estan mal finançades i que
això s’ha de corregir i, evidentment, nosaltres el que farem serà
treballar en aquesta línia, en una línia que serà, permeti’m
l’expressió, intransigent en el sentit de trobar el finançament
adequat per a aquestes illes que arrosseguen uns dèficits molt
importants des de fa molts d’anys. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera. Vol fer ús de la paraula, Sra.
Marí? Té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, Sr. Manera, per la seva resposta. Només
demanar-li que facin via en totes aquestes gestions per la
importància que tenen. Desitjar-li, òbviament, molta sort i molt
d’encert i esperar que, també, al Parlament, al Congrés de
Diputats de Madrid, també tengui la mateixa colAlaboració que
han manifestat els diferents grups d’aquesta cambra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. 

I.10) Pregunta RGE núm. 2141/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ampliació de les ZEPA.

La següent pregunta la formula la diputada Sra. Cristina
Rita, relativa a l’ampliació de les ZEPA. Sra. Rita, té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Com ja saben els senyors i les senyores diputades, la xarxa
europea Natura 2000 neix de l’aplicació de dues directives
europees, la directiva Aus que crea les ZEPA, és a dir, les zones
d’especial protecció per a les aus, i la directiva Hàbitat que crea
les LIC, és a dir, llocs d’interès comunitari per a la protecció
d’espècies. Per mandat de la Unió Europea, els estats membres
havien de delimitar les seves àrees i, per tant, a l’Estat espanyol
eren les comunitats autònomes. A Balears, després de diverses
propostes de delimitació entre els anys 2000, 2004 i 2006, es va
aprovar una delimitació que a Menorca va ser molt contestada,
tant pel Consell Insular de Menorca com per la comunitat
científica, atès que ni tan sols s’incloïen les ANEI interiors, les
àrees d’especial protecció de Menorca. Finalment, l’any 2007,

va haver-hi un requeriment per part de la Unió Europea
acompanyada de la corresponent cessió a l’Estat espanyol, i que
citava especialment Balears, i que demanava que s’ampliessin
aquestes zones. És per aquest motiu que voldria demanar al
conseller de Medi Ambient, quina ha estat l’actuació de la
conselleria respecte de l’ampliació de les ZEPA de Menorca
complint aquesta sentència de la Unió Europea? 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, efectivament l’any
2004 l’anterior govern del Partit Popular va aprovar una
delimitació de zones d’especial protecció de les aus de Balears
que en el cas de la milana reial va tenir contestació, va tenir
alAlegacions per part del Consell de Menorca advertint que,
efectivament com vostè ha dit, la zona de delimitació a l’illa de
Menorca era insuficient i que excloïa àrees de nidificació
d’aquesta espècie importants. En aquells moments l’anterior
govern no en va fer cas i de resultes de tot això va haver-hi una
sentència el mes de juny de l’any passat que condemnava l’Estat
espanyol per insuficient delimitació de zones d’especial
protecció d’aus a Balears en relació precisament amb la
protecció de la milana reial a Mallorca i a Menorca. 

A partir d’aquesta sentència des de la conselleria hem
impulsat un procediment per ampliar aquestes zones d’especial
protecció d’aus, tant a Mallorca com a Menorca, i d’aquí que
dia 28 de setembre de l’any passat es va iniciar, per acord del
Consell de Govern, el procediment per declarar noves zones i
ampliar la superfície de les existents, tant a Mallorca com a
Menorca. En el cas de Mallorca l’ampliació suposa un 13%
més, i en el cas de Menorca, que és el que vostè em demana, es
passa de 21.000 a 28.000 hectàrees amb una ampliació que
representa un 32%. 

A la proposta que actualment està en tramitació, ens hem
basat en un estudi de l’Institut Menorquí d’Estudis que ja en el
seu moment avaluava quines eren les zones de nidificació
d’aquesta espècie i que convenia preservar. La proposta,
concretament, comprèn les principals zones de nidificacions
incloent la zona occidental de l’illa i una part manté continuïtat
territorial amb àrees que ja havien estat delimitades
anteriorment, i d’altres són noves i formen part dels dos plans
d’ordenació de recursos naturals en tramitació, tant en el nord
com en el sud de l’illa. A partir d’aquí s’ha fet un tràmit
d’audiència a propietaris, a ajuntaments, a consells insulars i
altres interessats que ha finalitzat dia 13 de febrer i ara estam en
tràmit de resoldre alAlegacions formulades i fer la proposta de
delimitació definitiva que, previ passar per la Comissió de
Coordinació de Política Territorial, anirà pròximament al
Consell de Govern. 

Li he de dir que la proposta d’ampliació que tramitam ara ha
estat analitzada per la Unió Europea en una reunió que hi va
haver el passat 11 de març a Madrid i que en principi ens varen
manifestar que els hi semblava suficient, sempre, evidentment,
a resultes de la seva avaluació final, però sembla que aquesta
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vegada sí que rn línies generals anam per bon camí i que la Unió
Europea veurà amb bons ulls la nova delimitació proposada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Jo volia fer esment a una altra
qüestió que afecta també aquestes àrees, perquè els espais de la
xarxa Natura 2000, a més de ser espais de protecció, també
ajuden a compensar aquesta protecció per als habitants de la
zona, perquè són àrees prioritàries d’acció per als instruments
de finançament de la Unió Europea, és a dir, per al fons de
política regional, el fons de desenvolupament rural, instruments
LIFE, etc. 

A més d’aquesta protecció també contribueix a la creació
d’ocupació en sectors com l’ecoturisme, el turisme rural, la
comercialització de productes locals amb valor afegit i els
serveis ambientals i educatius, impulsant un concepte de
desenvolupament rural basat en el patrimoni natural i cultural.
Per açò, té una importància vital per a les zones que ja estan
protegides, tal vegada que ja són ANEI, però que no hi entren
dins la Xarxa Natura 2000 i que deixa sense un finançament que
tal vegada podrien tenir per gestionar aquesta protecció. 

Sabem, per una altra banda, que l’IME, que ha donat suport
a la darrera ampliació, també ha demanat que es pugui obrir una
segona fase d’ampliació on s’inclogui l’ANEI 17 que és una
ANEI interior també de l’illa de Menorca i, cosa que també li
demanaríem, que pogués ser estudiada per la conselleria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ha esgotat el seu temps, Sr. Grimalt.

I.11) Pregunta RGE núm. 2149/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sentència de l'Audiència Provincial de
Sevilla en relació amb l'assignatura d'educació per a la
ciutadania.

La següent pregunta la formula el Sr. Francesc Fiol, relativa
a la sentència de l’Audiència Provincial de Sevilla sobre
l’educació per la ciutadania. Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, està bé que parlem d’educació, només que sigui
en el capítol de preguntes, avui que ens acompanyen els
alumnes de l’IES Baltasar Porcel d’Andratx, als quals saludo.

La qüestió la coneix la consellera perquè és pràcticament
textual, es va dictar una sentència a l’Audiència Provincial de

Sevilla on es reconeixia als pares el dret, en base a la llibertat
ideològica i religiosa consagrada a l’article 16 de la Constitució
i a l’article 27.3 de la Constitució, respecte de la formació
religiosa i moral que estigui d’acord amb les pròpies
conviccions dels pares, el dret a objectar de l’assignatura
educació per a la ciutadania. 

Aquesta sentència va provocar queixes, alguna molt
explícita, el mateix president de la comunitat andalusa va
declarar que això era una marxa enrera en el progrés social, però
la realitat és que aquesta és una sentència recurrible, respecte de
la qual s’acabarà establint qualque doctrina.

Ens agradaria, per tant, saber quina opinió mereix a la
consellera aquesta sentència, tota vegada que hi ha hagut
qualque sentència contradictòria, perquè algú ha dit que
efectivament era constitucional, per tant, ens agradaria saber el
posicionament de la conselleria respecte d'aquest tema, quina
consideració li mereix el fet de que hi hagi alguna autonomia,
alguna comunitat que ja ho planteja com una optativa, ens
agradaria conèixer les impressions de la consellera sobre
aquesta qüestió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Evidentment, la conselleria manté una posició de respecte
cap a qualsevol decisió judicial i, com vostè molt bé ha dit, jo
puc ser molt respectuosa amb la sentència emesa pel Tribunal
Superior de Justícia d’Andalusia a favor del dret d’objecció de
consciència dels pares contra l’educació per a la ciutadania,
però ho som també amb les sentències dictades pel Tribunal
Superior d’Astúries, de Catalunya i el Jutjat Contenciós de
Terol que rebutgen l’objecció de consciència.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Certament sabem que hi haurà
d’haver una jurisprudència segurament del Tribunal
Constitucional sobre aquest particular que encara no s’ha
produït. Ens interessava que aprofundís un poc més en la
qüestió perquè, naturalment, nosaltres pensam, ho hem dit
moltes vegades, que aquesta és una assignatura que no hauria
d’existir. En aquest moment no estam en condicions de dir no
existirà aquesta assignatura, naturalment, però sí que estam en



1104 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 24 / 18 de març del 2008 

 

condicions de demanar que sigui com la religió, una assignatura
optativa, vostè sap que la religió no és obligatòria, que tampoc
no ho sigui aquesta assignatura que violenta l’opinió i el dret a
la formació que els pares tenen respecte dels fills segon
consagra la Constitució. Jo només llegiré dos extractes, algun
fins i tot còmic, de textos de llibres que ja estan circulant
d’”Educación para la ciudadanía”: “Los hombres ricos que
pasan el día ocupados en sus negocios y por la noche roncan
como vacas no contribuyen mucho al bien común”.És una frase
extraordinària.

Deixi’m que en llegeixi una molt més ilAlustrativa als nostres
amics de l’altre costat: “En 1789 la revolución francesa
terminó con el absolutismo, devolvió a la gente el poder estar
en un régimen de igualdad y libertades individuales que se
llamó liberalismo. En 1917 otra revolución en Rusia derrocó
a los zares, devolvió al pueblo el poder e instauró un régimen
de igualdad y libertades colectivas que se llamó socialismo”.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Fiol, podem fer bromes, podem
llegir, bé, utilitzant un to de bromes, el Papa també va parlar
dels rics i tal, tot està dins el seu context, però, evidentment, a
mi el que em preocupa de tot això, i és més greu, Sr. Fiol, és que
posam el sistema educatiu en un camí perillós, molt perillós, sí,
sí, ...

(Alguns aplaudiments)

... perillós, perquè obrim el dret a objectar, abans s’objectava
el servei militar o els professionals tenien dret a objectar, ara bé,
com comencem a obrir el camí a l’objecció de les assignatures
podrem objectar, podrem plantejar que certs continguts
d’història, de filosofia, de literatura, de biologia també són
objectables a les consciències morals dels individus. Pensi,
tenim molts d’alumnes musulmans, tal vegada, li agrada la
història de la reconquesta o la versió del Mío Cid , no, vostè sí,
demani, tal vegada, a certs alumnes musulmans. 

Francament, el que desig és que el Tribunal Suprem dicti
sentència, que coordini totes les accions de totes les comunitats
a favor d’educació per a la ciutadania, una assignatura que està
dins d’una llei, una llei orgànica aprovada pel Parlament, una
llei que existeix a tota la comunitat europea i que, francament,
jo crec que haurien d’estudiar amb efecte retroactiu moltes
persones. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés. 

I.12) Pregunta RGE núm. 2138/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a gestió sostenible de la demanda de
l'aigua.

La següent pregunta és relativa a la gestió sostenible de la
demanda de l’aigua i la formula el Sr. Bartomeu Vicens. Sr.
Vicens, té la paraula.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller de Medi Ambient, a principis d’aquest mes de març
va anunciar mesures per a la millora de l’eficiència en la gestió
de la demanda d’aigua i també per fomentar i estimular l’estalvi
d’aigua a les Illes Balears. La pregunta seria, quines són les
actuacions que té previstes la Conselleria de Medi Ambient en
relació amb la gestió sostenible de la demanda d’aigua a les Illes
Balears?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vicens, efectivament, la
Conselleria de Medi Ambient ha treballat, ha elaborat un
esborrany de decret que estableix mesures per a la millora de
l’eficiència en la gestió de la demanda de l’aigua i per fomentar
l’estalvi d’aigua. Aquest esborrany de decret en aquests
moments es tramita, s’ha enviat a les diferents conselleries i als
diferents organismes als quals s’ha de remetre per tràmit de
consulta o d’audiència i a continuació es recolliran les
aportacions i es continuarà amb la seva tramitació.

Què pretén aquest decret? Aquest és un decret que estableix
tota una sèrie de mesures per intentar que l’ús de l’aigua per
part dels ciutadans sigui un ús responsable i que gestionem de
la millor manera possible aquest be escàs. Preveu una sèrie de
mesures, una és fomentar i estimular l’estalvi dels propis
ciutadans introduint un sistema de tarifes progressives a tots els
municipis. En aquests moments encara hi ha a Balears tretze
municipis que no tenen tarifes progressives, alguns d’ells tan
importants com és el cas de Manacor, i pensam que tots els
municipis de Balears han de tenir implantades tarifes
progressives perquè qui consumeixi més gasti més i li costi més
i qui consumeixi menys estalviï. L’objectiu no és recaptar més,
el decret no vol que s’incrementi el total d’ingressos per part
dels ajuntaments o dels concessionaris sinó que el cost de
l’aigua es distribueixi en funció de la despesa d’aigua que fa
cada família, per això estableix uns mínims de progressivitat de
tal manera que alguns ajuntaments que sí que en aquests
moments tenen tarifes progressives, però que tal vegada no ho
són prou, s’adaptin, hi haurà un termini, perquè s’adaptin al nou
sistema tarifari, si bé no serà únic, cada ajuntament tendrà una
llibertat, un marge, però dins uns mínims que estableix el decret.
Amb aquesta mesura pretenem que cada ciutadà a casa seva faci
un ús responsable de l’aigua. 
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Per altra banda també hi ha tota una sèrie de mesures com
són aportacions econòmiques, regular les aportacions
econòmiques als plans d’obres i serveis dels consells per obres
hidràuliques establint uns criteris de repartiment i prioritats,
inversions en la detecció i control de fuites i pèrdues d’aigua,
preveu ajudes i concessions per la utilització d’aigües depurades
amb la creació de xarxes de reg de les aigües regenerades
perquè per regar zones verdes, per regar jardins, per fer net els
carrers no fa falta usar aigua dels aqüífers. I bé aquest decret
continuarà amb la seva tramitació i confiam que aviat es pugui
aprovar pel Consell de Govern de la comunitat autònoma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

No.

I.13) Pregunta RGE núm. 2151/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a calendari en relació amb els
compromisos anunciats pel president Rodríguez Zapatero.

Passem a la següent pregunta que la formula la Sra. Maria
Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular. Sra.
Estaràs, té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, han passat nou dies
d’ençà que vàrem tenir les eleccions generals i quatre anys
d’ençà que ens governa a Espanya el Sr. José Luis Rodríguez
Zapatero, el resultat ha estat un govern socialista en el país, a
Espanya, i aquesta pregunta és per poder facilitar la tasca de
control els propers quatre anys i per poder crear certeses a la
ciutadania.

Quin calendari té previst vostè signar i comprometre amb el
Sr. Zapatero, per tal de poder dur a terme els compromisos que
vostès varen contreure en el seu programa electoral i que és el
màxim compromís d’un polític?

Gràcies, Sra. Presidenta.

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, veig que
vostè, com jo mateix, frissa que el Sr. Zapatero sigui elegit
president i que té plena confiança, com jo mateix, que ho serà.

Miri, Sra. Estaràs, nosaltres no hem deixat de fer feina amb
aquest govern, amb el Govern que està en funcions, amb la idea
de concretar el màxim de convenis que arribin a les Illes Balears

i sobre matèries molt importants. Per tant, el que farem serà
continuar fent feina amb el Govern en funcions i, a la vegada,
com no pot ser d’altra manera, esperar que hi hagi el nou govern
per poder establir els calendaris oportuns.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, les paraules sense
concreció no van enlloc. Jo li recordaré els compromisos i en
futures sessions vostè, si avui no pot, ens els haurà de concretar,
si li pareix adient.

En primer lloc, es varen comprometre, ja fa quatre anys, a
un nou finançament per a les Illes Balears, quan serà? Es varen
comprometre també a una millora del finançament per als
ajuntaments, quan serà? Es varen comprometre també a una
aprovació del règim especial per a les Illes Balears, quan serà?
Es varen comprometre a un nou conveni ferroviari, que vostè
compromet amb 600 milions d’euros, però els seus socis del
PSM al 2%, i nosaltres creim que ens toca el 2% de tot Espanya.
Es varen comprometre també a demanar l’encomana de gestió
per al conveni de carreteres, per tal de poder ajudar a aquesta
desacceleració econòmica, es varen comprometre a poder
cofinançar Son Espases, quan serà? Es varen comprometre a
una nova declaració de servei públic interilles amb tarifes més
baixes, quan serà?, Menorca, Eivissa i Formentera ho demanen
com el pa. Es varen comprometre a descomptes del 50% per als
residents comunitaris i extra comunitaris i crec que aquesta és
una qüestió de justícia i també volem saber quan serà. 

Cogestió aeroportuària entre l’Estat, els ens territorials, les
comunitats autònomes i la part privada, quan serà? Es varen
comprometre a 40 milions per a l’adquisició de finques, quan
serà? A plantar 100.000 arbres, quan? Es varen comprometre al
traspàs de justícia d’una manera encertada, 80 milions d’euros,
quan? Es varen comprometre a dur endavant i a pressupostar la
Platja de Palma, no està pressupostada al pressupost de l’any
2008, quan? Es varen comprometre a participar al Pla balear de
l’aigua, quan? Es varen comprometre també a fer 16.000
habitatges de protecció oficial, esper que no enmig del camp ni
a sòl rústic, quan? I es varen comprometre a participar a la xarxa
d’escoletes de zero a tres anys amb 2.000 places per a les Illes
Balears, quan? 

Necessitam saber tot això, té vostè aquests quatre anys, però
necessitam que es comenci a moure la maquinària perquè ja
duim quatre anys de retard, pensi que la situació econòmica
anunciada pel CRE de Sa Nostra i també pels distints indicadors
ens diu que el creixement no serà com vostès havien previst, del
2,8, sinó del 2,4. Per tant, necessitam que deixin d’estar creuats
de braços, sense prendre cap mesura, intentant arreglar els
problemes interns, i que es posin, Sr. President, tot d’una mans
a l’agulla per fer feina sense excuses. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:
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Sr. Antich, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs, si amb nou
dies jo hagués arreglat tot això, seria un mag, Sra. Estaràs.
Escolti, miri, nosaltres continuam fent feina i crec que del que
es tracta és de concretar totes les distintes polítiques. En aquests
moments ja s’ha duit un conveni per comprar la finca de
Planícia, la Conselleria de Medi Ambient està fent feina amb el
Ministeri de Medi Ambient, això suposarà una inversió de 10
milions d’euros, ja són menys, ja només ens en falten 30. Per
tant, estam avançant. 

Efectivament, s’està fent feina en un conveni de transports,
jo estic intentant que es pugui firmar abans que es constitueixi
el nou govern, no sé si ho aconseguiré, però pot estar segura que
estic fent totes les reunions necessàries perquè sigui així, estam
xerrant de 660 milions d’euros, per tant, d’una quantitat molt
important. Estam a punt de firmar un conveni per a escoletes, un
conveni que donarà suport a la inversió que vol fer el Govern de
les Illes Balears en matèria d’escoletes, cosa que moltes famílies
demanen. Hi ha un conveni de torrents, que també s’està
gestionant per part de la Conselleria de Medi Ambient, 10
milions d’euros per fer neteja de torrents.

Hi ha un conveni per a la millora de la qualitat de l’aigua,
que també hi fa feina la Conselleria de Medi Ambient, em
pareix que són prop de -ho dic de memòria- 180 milions d’euros
en vuit anys, per tant, un conveni que també serà molt important
per a les Illes Balears. Com se suposa, estam treballant en un
conveni per a la Llei de dependència. Quant a la Platja de
Palma, Sra. Estaràs, estam complint tots els terminis, no passi
pena, hi haurà doblers i, en matèria de finançament, és un tema
de legislatura, efectivament, es veurà dins aquesta legislatura i
esper que vostès ens donin el total suport perquè es tracta d’un
tema importantíssim per a les Illes Balears, un tema que, a més,
s’haurà d’acordar de manera multilateral, per tant, esper que
vostès li donin suport ja que vaig veure que darrerament també
estaven a favor que es modificàs el sistema de finançament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antich.

II. InterpelAlació RGE núm. 4216/07, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
de les Illes Balears en relació amb els acomiadaments
d'empleats públics.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de la InterpelAlació RGE núm. 4216/07,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la política
del Govern en relació amb els acomiadaments d’empleats
públics. Per defensar-la, té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, voldria abans
de res saludar el batlle president de l’Ajuntament Consell de
Formentera, la primera vegada que el veig en un ple i estic
satisfet de saludar-lo en nom del Partit Popular.

Hoy nos trae aquí un asunto que no es un asunto electoral,
ya sabemos que han pasado las elecciones generales, el año que
viene vendrán las europeas y luego las autonómicas y las
municipales. Es un asunto que planteamos el día 5 de diciembre
al Parlamento, una interpelación ante los hechos que se estaban
produciendo y a raíz de que el día antes, el día 4, hubo una
pregunta al Govern sobre los despidos improcedentes que estaba
realizando el Govern de les Illes Balears. 

Los gobiernos democráticos tienen como principal misión
buscar el bien común de los ciudadanos, de los cuales se les
encomienda su administración, ello hace que entre otros
importantes objetivos se halle la creación de puestos de trabajo
y, si es posible, de manera estable éstos, garantizando al tiempo
que no serán discriminadas las personas, en aquellos aspectos
que son derechos constitucionales, como es el derecho al
trabajo.

Pregunté al Gobierno, como he dicho anteriormente, el día
4 de diciembre qué le parecían los despidos improcedentes que
se estaban produciendo entre el personal laboral del sector
público autonómico, despidos que se realizaban en plena
contradicción con la Ley 43/2006, para la mejora del
crecimiento y del empleo que promovió en su momento el
Gobierno del Sr. Zapatero y que fue apoyada entre la casi
totalidad de la Cámara del Parlamento de España por el Sr.
Antich, en aquel momento diputado en las Cortes Generales.

Hoy, a la vista de la envergadura de estas actuaciones
interpelamos al Gobierno sobre algo que nos parece injusto y,
por tanto, indigno de ser practicado por un gobierno
democrático, por una administración pública como es la del
Govern de las Illes Balears, la del Govern que debe administrar
la comunidad autónoma de las Islas Baleares. Para tener
información o parte de la información que hemos conseguido,
hemos realizado 44 preguntas al ejecutivo, algunas han sido
respondidas en parte, otras no, pero anuncio que seguiremos
insistiendo hasta conseguirla por cuanto creo que es necesario
saber la dimensión real del problema que se ha desarrollado.
Once de las 44 han sido contestadas positivamente puesto que
en estas consellerias se habían realizado despidos
improcedentes: Conselleria de Economía, la empresa BITEL;
Conselleria de Presidencia, Televisión de las Illes Balears,
Radio de las Illes Balears, Fundación Balears a l’Exterior;
Agricultura y Pesca, FOGAIBA, SEMILLA, IBABSA;
Conselleria de Interior, GEIBSA; y -¡oh!, sorpresa- Conselleria
de Asuntos Sociales. La Conselleria de Asuntos Sociales, que
se nutre con el 0,7 de insularidad, tiene despidos en Consorcio
Sociosanitario, Fundación S’Estel, Agencia de Ocupación
Internacional y Fundación de Ayuda a la Reinserción. 

Al final nos reiremos todos, consellera, seguro. Seguro que
todos nos vamos a reír al final. Como he dicho antes, al menos
-al menos- estos titulares de conselleria no se han avergonzado
de sus actos, ajustado éstos s o no a derecho, según mi parecer,
contestando lo que han hecho y lo que ha costado a los
ciudadanos su actuación, hasta ahora llevamos computados más
de 368.000 euros, es decir, más de 61 millones de las antiguas
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pesetas. Hemos de manifestar que hay dos consellerias a cuyos
titulares no les ha temblado el pulso a la hora de despedir
improcedentemente a trabajadores laborales, pero hacen gala de
un falso pudor cuando han de dar cuenta de su actuación ante
este parlamento. 

A la petición realizada tal como establece el Reglamento de
la Cámara de la documentación pertinente de los despidos
improcedentes realizados en sus departamentos, niegan la
documentación solicitada bajo el pretexto de proteger los datos
de la persona afectada. Es decir, realizan un despido
improcedente, o sea, ponen indebidamente de patitas en la calle
a un trabajador y, posteriormente, nos niegan los documentos de
esta actuación para, según dicen, proteger los derechos del
despedido y ¿no hubiera sido mejor no despedirlo? Que cada
uno saque sus consecuencias.

Esta negativa de documentación se refiere a los órganos
dependientes de la Conselleria de Turismo y de la Conselleria
de Medio Ambiente del Govern de las Islas Baleares. Si bien,
como he dicho anteriormente, seguiremos insistiendo desde el
Grupo Parlamentario Popular hasta disponer de ella por ser un
derecho que me asiste como diputado de esta cámara. Considero
que es perverso que un gobierno se gaste el dinero de los
contribuyentes en despedir a trabajadores. No sé si ustedes
comparten conmigo esta valoración, pero no hay, yo no he visto,
en los presupuestos de la comunidad autónoma dinero para
despidos y mucho menos para despidos improcedentes.

No es posible que en una empresa pública, ente público u
organismo de carácter público se despida a un trabajador sin la
apertura de expediente sancionador alguno para determinar la
gravedad del hecho y de la sanción a imponer. No es procedente
ni de recibo que se despida por disminución reiterada del
trabajo, por reorganizar los recursos humanos, por causas
disciplinarias, sin decir cuáles son, por no precisar de los
servicios y ¡oh dolor!, la mejor perla de todos los despidos, por
falta de sintonía. Sí señor, la falta de sintonía, luego lo explicaré
mejor, ya diré lo que ha costado a los contribuyentes de
Baleares este despido. Lo que lamento es que la consellera que
hizo este despido no está aquí ahora, posiblemente porque se
avergonzaría. 

Es decir, todo esto son excusas de mal pagador, que no
tienen en cuenta que detrás de los al menos 25 trabajadores
detectados hasta ahora, de los que tenemos constancia que han
sido despedidos de manera improcedente por este gobierno, se
halla una persona que tenía un proyecto de vida a realizar a
través de su puesto de trabajo y de cuyo mantenimiento
dependía su futuro personal y, posiblemente, el de su familia. 

Para dar cobertura legal a estos despidos improcedentes se
acude al artículo 56.2 del Estatuto de los trabajadores, artículo
que para mí no es de aplicación en los sectores públicos. Todos
los trabajadores laborales del sector público autonómico tienen,
a mi entender, los mismos derechos y obligaciones y el mismo
tratamiento que corresponde a los trabajadores laborales de la
comunidad autónoma, por algo muy importante, el sector
público autonómico no son empresas privadas, son empresas u
organismos públicos, por ello le afecta la normativa general y
del Estado que (...) a las empresas públicas.

La Ley de contratos del sector público les obliga a
comportarse como una administración pública, no pueden
contratar con quien quieran, han de someterse a un reglamento,
a una ley que estipula esto. La legislación autonómica establece
que cuando una empresa tiene más del 50% de participación de
la comunidad autónoma es sector público autonómico con todos
los condicionantes y ventajas que esto conlleva. Para acceder al
sector público como trabajador, hay que seguir un proceso
adaptado a los principios generales de acceso a la
administración pública.

Es decir, una empresa o un organismo público que para
contratar bienes y servicios tiene que someterse a la Ley de
contratos del sector público, una empresa u organismo que por
su capital o fondos que recibe según la legislación emanada de
este parlamento es sector público con las limitaciones que ello
conlleva, una empresa que para contratar personal ha de
emplear un proceso adecuado a normativa para acceder a un
trabajo público hemos de convenir que a los trabajadores de ese
sector les afecta de lleno el Estatuto básico de la función
pública, que ha sido loado, alabado y reconocido por el Grupo
Parlamentario Socialista en diversas ocasiones en esta cámara.

La Ley del estatuto básico de función pública establece en
su artículo 7 el régimen disciplinario donde aparecen el
procedimiento de sanción y las sanciones aplicables, pero en su
artículo 96.2 se regula lo que estamos discutiendo en este pleno
y dice así taxativamente: “Procederá la readmisión del personal
laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido
acordado como consecuencia de la incoación de un expediente
disciplinario por la comisión de una falta muy grave”. O sea,
que establece el hacer un expediente, el aplicar el expediente,
pero si se recurre esta sanción y la justicia lo declara
improcedente se readmite, no hay despido improcedente, se
readmite al funcionario. 

No existe despido improcedente en el sector público de la
Administración, por tanto, señoras y señores diputados, cuando
se despide un trabajador, se tiene que hacer por medio del
oportuno expediente que establecerá el grado de la sanción a
imponer con arreglo a la falta cometida, pero una vez
comunicada la sanción al trabajador, si ésta hubiera sido de
despido, como es en estos casos, cuando se declare
improcedente habrá que readmitir inexcusablemente al
trabajador sancionado.

Esto es, señoras y señores, un estado de derecho, el
procedimiento a aplicar para sancionar a los trabajadores
públicos es incoar un expediente para determinar la sanción y,
si es de despido, readmitirlo en caso de que se declare al mismo
improcedente. Yo estoy seguro que ustedes convendrán
conmigo que una empresa de ámbito privado contrata con quien
quiere o con quien estima más conveniente, se rige por la
economía de mercado y admite como personal a quien considera
más adecuado...

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

LA SRA. PRESIDENTA:
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Sr. Rodríguez, vagi acabant.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta.

Ésta es la empresa que puede aplicar de forma muy
receptiva porque es una situación excepcional el artículo 56.2
del Estatuto de los trabajadores donde se regula el despido
improcedente y su indemnización ya que esta indemnización se
hace, se sustancia con los fondos privados de la empresa, pero
el caso que nos ocupa del sector público autonómico, las
empresas y el resto de organismos y entes que lo conforman
tienen como mínimo el 50% y la mayoría el cien por cien de
capital público y su financiación corre a cargo de los
presupuestos de la comunidad autónoma. En la contratación de
personal, el procedimiento ha de adecuarse a los principios que
se dan en la Administración pública, por ello el procedimiento
sancionador ha de ser el que establece el Estatuto básico de la
función pública. 

Por todo lo cual, pido, señoras y señores diputados, que se
anulen todos los despidos improcedentes realizados hasta el día
de hoy, que se ofrezca a los trabajadores laborales que hayan
sido objeto del mismo poder acceder a su puesto de trabajo y
pedir al Govern de las Illes Balears ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sí, en siete minutos, Sra. Presidenta. Y pedir al Govern de
les Illes Balears que ni una vez más vuelva a actuar de una
forma tan arbitraria y partidista contra trabajadores públicos de
esta comunidad autónoma, que nunca más se proceda contra
personas quitándoles su puesto de trabajo mediante un
procedimiento en el que han padecido una indefensión total en
el ejercicio de sus derechos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, se li ha acabat el temps.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sra. Presidenta, gracias por su magnanimidad.

(S’escolten veus de fons)

LA SRA. PRESIDENTA:

La magnanimitat de dos minuts i mig. Té la paraula per part
del Govern la Sra. Leciñena.

(Continuen les veus de fons)

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

Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, Sr. Rodríguez,
hace cuatro años a una pregunta del Grupo Parlamentario
Socialista sobre política de despidos que afectaba entonces al
anterior gobierno del Partido Popular que aplicaba el Sr.
Rodríguez como conseller de Interior dijo que era una pregunta
banal. Por lo visto, ahora este tipo de información ha dejado de
ser banal para ustedes. Yo, desde luego, no considero que sea
banal y por eso me alegro de que se presente esta interpelación
que me permitirá ofrecer de forma transparente todos los datos
facilitados por las respectivas consellerias y demostrar que es
falso que este govern esté llevando a cabo un proceso de
despido masivo de empleados públicos en la Administración
autonómica y que, en todo caso, quienes en su día practicaron
una persecución a empleados públicos, no a todos, claro, a
aquellos que eran sospechosos de afinidad a otros partidos que
no eran los del partido que hoy presenta esta interpelación.

Estos datos que doy ahora se van a sumar a las -como usted
ha dicho, Sr. Rodríguez- cerca de unas cincuenta preguntas
escritas y solicitudes de documentación que nos han hecho
llegar, todas relacionadas con ceses y despidos y que han sido
remitidas, tengo que admitir, que unas pocas fueron remitidas
seis días más tarde de la fecha tope, pero han sido remitidas
todas. También es cierto que alguna conselleria, como puede ser
la de Turismo, se ha limitado a dar el motivo y el cargo, el
motivo del cese y el cargo, porque nosotros obviamos dar
nombres porque no queremos utilizar a los trabajadores como
un arma arrojadiza y todo esto lo hemos hecho con
transparencia, todo lo contrario que ustedes hicieron cuando se
les solicitó esta misma información al principio de la legislatura
pasada y el conseller de Interior no la facilitó aduciendo -y cito
textualmente el Diario de Sesiones- que “no hemos tenido
dinero para tener un sistema informático intranet en donde
solamente con meter los datos nos diese estos datos, hay que
hacerlo manualmente”. No sé si sabe lo que es intranet, pero en
fin.

Este govern, a diferencia del anterior, no tiene ningún
inconveniente en dar esta información respecto a ceses y
despidos que se han producido en estos primeros meses de
legislatura y lo va a hacer agrupados en tres grupos.

Primero, funcionarios de carrera. Respecto a funcionarios de
carrera actualmente existen dotados presupuestariamente un
total de 4.050 puestos de trabajo, de éstos, en 3.663 la forma de
provisión es la de concurso y en 387 es la de libre designación,
de estos 387 de libre designación y desde que tomó posesión
este gobierno el julio del 2007 han sido cesados o cambiados
unos cincuenta funcionarios. Es decir, hemos mantenido en su
puesto al 88% de los funcionarios de libre designación que
ocupaban un puesto de libre designación, por tanto, el 99% de
los funcionarios de la comunidad autónoma siguen ocupando el
mismo puesto que hace un año. 

En el mismo periodo del anterior gobierno, desde julio del
2003 hasta marzo del 2004,  hemos calculado, fueron cambiados
o cesados unos 45, es decir, las cifras son similares en ambos
periodos, aunque no deja de resultar un poco curioso que fuera
en la Conselleria de Interior del anterior govern en la que más
ceses o cambios hubiese, hasta un total de nueve. En cambio,
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con esta consellera en Interior solamente ha habido un cese
además de otra petición propia de una secretaria de un alto
cargo y no hay, en estos momentos, ni ha habido ningún recurso
contencioso contra estos ceses o cambios. 

También quiero resaltar, porque creo que es importante, que
es voluntad de este gobierno disminuir de forma sustancial el
número de puestos de libre designación durante esta legislatura.

Pasamos a otro grupo, el personal laboral de la
Administración autonómica. Respecto a este personal, en las
diferentes consellerias del Govern no se ha producido ningún
despido, tan solo ha habido no renovaciones de contratos
temporales. El motivo de estas no renovaciones ha sido
únicamente por finalización del proyecto de inversión al que se
encontraban adscritos. En este apartado de personal laboral hay
que destacar que sus funciones fueron reguladas -usted lo
recordará, Sr. Rodríguez, porque es quien la llevó adelante- la
Ley 3/2007, de 27 de marzo, de función pública y que entró en
vigor el 3 de julio del pasado año. Ha sido la adaptación a esta
nueva normativa que usted promovió la que ha motivado que no
se hayan podido renovar los contratos laborales temporales, mal
llamados eventuales, de numerosas personas cuyas funciones
han pasado a ser desempeñadas por funcionarios interinos
seleccionados mediante bolsines.

Sí se han podido respetar y mantener los contratos laborales
incluidos en el llamado PEL, en el Plan de estabilidad laboral,
hasta la finalización de éste. La no renovación de los contratos
laborales temporales ha ocasionado siete reclamaciones previas,
pero todas han sido desestimadas administrativamente, todas.
Hay que resaltar que esta regulación que usted hizo excluía, por
tanto, la posibilidad de realizar contratos laborales en prácticas
para las personas con discapacidad física acogidas al programa
FIOP y ha sido este Govern el que propuso y llevó a cabo en
diciembre pasado la modificación de la Ley de función pública
para enmendar lo que era a nuestro juicio un error y ¿qué
hicieron ustedes respecto a este colectivo en la anterior
legislatura? Pues en la anterior legislatura también se
produjeron despidos improcedente, a pesar que usted el día 4 de
diciembre -como ha vuelto a repetir- lo negaba y cito
textualmente lo que dijo: “En los últimos cuatro años aquí no ha
habido ningún despido improcedente, ninguno”. Pues sepan
ustedes que sí que los hubo y, de éstos, 18 fueron reconocidos
improcedentes por los juzgados de lo social, confirmados por el
Tribunal Superior de Justicia y, finalmente, firmados atendiendo
al cumplimiento de las sentencias, por el propio exconseller de
Interior. Aquí están. También hay que decir que fueron sin
expediente sancionador alguno previo. Refiriéndonos a estos 18
despidos, sólo a estos 18 despidos, se tuvieron que pagar en su
momento ya cantidades que sumaron hasta 180.000 euros sin
contar los gastos de abogacía que se debieron asumir por parte
del Govern. 

En cuanto al tercer colectivo, al personal laboral de las
empresas públicas, de consorcios sujetos a (...) autonómico y
fundaciones del sector público autonómico, lo que en conjunto
podríamos denominar sector público autonómico, hay que
explicar el procedimiento seguido por el anterior ejecutivo para
la contratación del personal en las empresas públicas. Tengo
que resaltar, en primer lugar, que la contratación de directores

gerentes o altos cargos ejecutivos se hizo mediante la fórmula
de contratos de alta dirección vinculando la finalización del
contrato al cese del político que lo había formalizado,
habitualmente era el conseller, sin derecho a indemnización.
Nos parece una buena fórmula, no tenemos ningún problema en
reconocer lo que se hacía bien y es con la que se continua
actualmente, pero la situación cambia por lo que se refiere al
resto del personal. Se contrataba por un periodo de tres, seis
meses, por ejemplo y al cabo de este plazo la persona contratada
continuaba trabajando pasando automáticamente a indefinido,
que no es lo mismo indefinido que fijo. Parece mentira que un
conseller de Función Pública no haya aprendido todavía estas
diferencias.

Es decir, que se contrataba por un periodo de tres o seis
meses, el conseller de turno se hacía el despistado, pasaba el
tiempo y el trabajador tenía derecho a ser contratado de manera
indefinida. No fue hasta marzo del 2007 y ante la entrada en
vigor del Estatuto del empleado público cuando el anterior
govern acuerda que las contrataciones en el sector público se
hicieran al menos o bien a través del SOIB para la contratación
temporal o bien con convocatorias en el BOIB y en la prensa
para la contratación del personal laboral fijo. Estamos de
acuerdo, pero lo podrían haber hecho no al final de la
legislatura, cuando ya no tienen a nadie que contratar, sino al
principio. 

El número de despidos de personal laboral de las empresas
públicas en estos meses ha sido de unos 34. El número de
despidos de personal laboral de las empresas públicas durante
el mandato del PP, pues mire, lo desconozco exactamente
porque ni mis compañeros en la anterior etapa tuvieron
oportunidad de conocerlo, ni yo, por mucho que he querido
repasar la documentación, lo he podido encontrar.

Y aquí está la transparencia que hay entre un govern y otro
govern. Otro ejemplo de esta transparencia es que con ustedes
los altos cargos de la Administración autonómica que están
implicados en la modificación de la RPT, de la relación de
puestos de trabajo, se podían hacer como un traje a la medida y
luego se podían presentar, sin dimitir previamente, a estas
plazas. Y esto ocurría, me he encontrado casos en mi propia
Conselleria de Interior, esto ni ocurría en el pacto de progreso,
ni va a ocurrir ahora.

 Si ha habido despidos improcedentes -fórmula que ustedes
también utilizaron, no me lo he inventado yo- ha sido debido a
que hubo contratos improcedentes, irregulares, adjudicados a
dedo, que no obedecen para nada al espíritu de la Ley de la
función pública y que vulneran la igualdad de oportunidades
para el acceso al empleo público. Los despidos que se han hecho
hasta ahora se han hecho de acuerdo a la legalidad vigente y
respondiendo a criterios de eficiencia, eficacia y economía y por
tanto, no son contrarios a la normativa y a los planes para la
contratación para la mejora del empleo del presidente Rodríguez
Zapatero, no están en contra porque esta ley lo que no
contempla es que se acceda de esta manera tan irregular a lo que
es la Administración. Por cierto, unas leyes, unas normativas
que el Partido Popular nunca apoyó.

Los principios de igualdad, participación, transparencia,
mérito, acceso y promoción profesional son los que prevalecen
y son los que regirán la acción de este govern en materia de
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contratación de empleados públicos mediante las
correspondientes pruebas selectivas. Les puedo garantizar que
nuestra política en esta materia huye totalmente del sectarismo
que ustedes sí que practicaron durante la pasada legislatura.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Per fixar posició i per un temps de
cinc minuts intervé, en primer lloc, el Grup Mixt, que no vol la
paraula. Per tant, passam al Grup Parlamentari Unió
Mallorquina. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, tot canvi de
govern a una institució sol tenir com a conseqüència directa
determinats acomiadaments, molt limitats, d’empleats públics,
tot per complir la legalitat i per fer complir una legalitat que ens
molts casos no es complia. 

El nostre grup parlamentari evidentment fa seves les
explicacions donades per la consellera i efectivament
consideram molt limitada la qüestió, que en determinats
aspectes de l’explicació del grup interpelAlant pareixia d’una
gravetat que evidentment el nostre grup parlamentari no
comparteix.

En primer terme efectivament s’ha produït un cessament de
funcionaris de carrera que ocupaven llocs de lliure designació,
ho ha explicat perfectament la consellera, l’abast d’aquests
cessaments que no arriba a l’11% dels funcionaris que estan en
aquesta situació d’ocupació de llocs de lliure designació. En
segon terme hi ha hagut un acomiadament de personal laboral
dins l’àmbit de l’Administració autonòmica perquè s’ha produït
una extinció del contracte com a conseqüència de la finalització
dels projectes d’inversió. A les empreses públiques -en tercer
lloc- hi ha hagut també uns acomiadaments, però aquests
acomiadaments eren conseqüència d’una contractació anormal
i per circumstàncies que convertien en improcedent el
perllongament del contracte laboral; el que era improcedent era
la contractació, i per tant s’havia de regularitzar una situació que
no era normal ni ajustada a dret; d’acord amb la regulació del la
Llei 3/2007, reguladora de la funció pública, hi ha determinats
llocs de feina que no poden ser ocupats per personal laboral,
sinó que han de ser ocupats per funcionaris, i això és el procés
que està fent aquest govern per ocupar aquests llocs de feina a
través de funcionaris interins i no a través de personal laboral,
que és el que venia succeint.

Per tant consideram des del nostre grup parlamentari que
s’està donant compliment estricte a la legalitat aplicable i que
per tant no hi ha cap situació de persecució laboral de
treballadors a l’àmbit de l’Administració autonòmica.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Sra. Consellera d’Interior, per part del nostre grup
dir-li que té el nostre suport, té el nostre suport perquè pensam
que si hi ha hagut acomiadaments, acomiadaments d’aquests
que convencionalment es diuen improcedents, és perquè n’hi
havia d’haver. Nosaltres no pensam que en aquest cas haguem
de sortir a la defensiva, a justificar o a retreure el que es feia en
altres ocasions; si hi ha hagut acomiadaments és perquè n’hi
havia d’haver.

Vull començar fent referència a mode d’introducció a allò
que estableix la Constitució sobre l’accés a funció pública, que
diu que ha de ser d’acord amb els principis de mèrit i de
capacitat, un principi que també recull el nostre Estatut, que
també parla del dret de la ciutadania a accedir a la funció
pública en condicions d’igualtat, segons aquests principis de
mèrit i de capacitat. Això, que ho diu de la funció pública, és
extrapolable a tot allò que depèn de l’Administració pública, a
tots els empleats públics; els funcionaris tenen la seva
especificitat, però totes aquelles persones que fan feina per
l’Administració pública, totes aquelles persones que pagam
entre tots, han de tenir accés a la seva feina segons aquests
principis.

Hi ha un altre principis, que és el de l’adequació de les
plantilles a allò que es vol fer, l’adequació a les persones que es
tenen fent feina a una administració, a una entitat pública, a una
empresa pública, a un organisme, als objectius que es marquen,
i això és allò que no es complia i que per això s’ha corregit, i
nosaltres pensam que s’ha corregit bé. 

Les empreses públiques en les quals s’han produït aquests
acomiadaments jo entenc que han començat per allà on tocava:
primer han fet una relació de feina, una relació d’objectius, una
relació de tasques, una relació d’allò que es volia aconseguir, i
després han mirat quina plantilla es tenia, i han mirat que no
coincidia la plantilla amb allò que es volia fer, i per això han fet
correccions. Parlam, a més a més, de persones que han entrat
sense proves, sense proves que permetessin contrastar el mèrit,
permetessin contrastar la capacitat, que segons el principi
constitucional al qual feia referència s’han de tenir en compte
per a l’accés a la funció pública i a qualsevol forma d’ocupació
a pagar amb doblers públics.

Es tractava de persones moltes vegades que havien accedit
al seu lloc de feina mitjançant un frau de llei que, Sra.
Consellera, vostè ja ha explicat; eren contractes temporals que
s’anaven renovant fins que es convertien en indefinits, no en
fixos sinó en indefinits, i d’aquesta manera, mitjançant aquesta
argúcia d’aquells contractes que es van renovant fins que es
converteixen en indefinits s’evitava haver de concórrer i de
demostrar el mèrit i la capacitat que s’haurien de demostrar per
accedir a la feina.
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Jo no parlaré, com s’ha parlat fins ara, de les lliures
designacions dels funcionaris de carrera que s’han modificat,
que efectivament han estat poques, i no parlaré dels contractes
que s’han extingit; jo parlaré d’allò que és pròpiament la
preocupació principal, segons ha mostrat l’interpelAlant, que són
els anomenats acomiadaments improcedents. I em centraré, -
m’hi centraré perquè és una conselleria que m’és propera i de la
qual m’he preocupat i en la qual han tengut lloc alguns
d’aquests acomiadaments i, a més, a la qual l’interpelAlant ha fet
una referència especial- en la Conselleria d’Afers Socials.
Efectivament en aquesta s’han produït alguns d’aquests casos,
i jo voldria recalcar, tal com deia al començament, que hem de
defensar amb orgull el que s’ha fet, no hem de sortir a la
defensiva, no hem de sortir a justificar-nos; s’ha fet ni més ni
menys que el que s’havia de fer, i puc anar una mica cas per cas,
sense parlar de persones però parlant de situacions. 

Per exemple, Fundació S’Estel; l’interpelAlant ha fet
referència a la Fundació S’Estel, aquí tenim un cas en què hi
havia una persona que ocupava una plaça de manera indefinida
per una plaça que corresponia a un lloc tipificat com d’alta
direcció; per tant estava lligat a la confiança política i la
confiança política, una vegada que s’ha perdut, és lògic que
aquest contracte s’extingeixi. Per cert, he de dir que aquest
govern està fent que tot lloc que és d’alta direcció estigui lligat
al càrrec que l’assigna, que una vegada que cessa el càrrec que
el designa cessi, en conseqüència, aquest lloc de feina. Fundació
contra la violència de gènere, ja n’hem parlat, d’aquest tema, en
algunes ocasions en aquest parlament; és lògic que una vegada
que s’extingeix la fundació s’extingeixin els llocs de feina que
hi anaven lligats. Consorci Sociosanitari de Mallorca; aquí
tenim un exemple molt clar de plantilla que no s’ajustava als
objectius de l’organisme, el Consorci Sociosanitari es dedicava
sobretot a la construcció, a la construcció de les residències, i no
hi havia bàsicament tècnics en construcció sinó que hi havia
altre tipus de gent que no se sabia molt bé, en moltes ocasions,
què feia, gent d’aquesta, com deia abans, que havia entrat sense
les proves i mitjançant aquest frau de llei de fer-se indefinits a
base de renovar contractes temporals. Fundació per a la
reinserció de presos, un organisme que té una plantilla petita, de
set..., perdonau, que té un pressupost petit, 300.000 euros, i en
canvi tenia set persones, amb la qual cosa tot el pressupost se
n’anava en sous, amb la qual cosa no hi havia aquesta
correspondència entre objectius i plantilla. I finalment Agència
Balear de Cooperació, en la qual teníem el cas de persones que
simplement no anaven al seu lloc de feina, no anaven al seu lloc
de feina; en aquest cas teníem un cas d’una persona significada
del Partit Popular, una persona que ha tengut lloc important de
representació del Partit Popular, lloc a Madrid, que estava
contractada...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí. ...que estava contractada a l’Agència Balear de
Cooperació i que no tenia ni taula, no tenia ni taula i per tant jo
crec que aquest acomiadament serà improcedent a la manera de
dir-li el nom, però és absolutament procedent que a una persona
que no té ni taula se li rescindeixi el contracte.

El Sr. Rodríguez -dues frases més, Sra. Presidenta- diu que
això té un cost. El que té un cost és tenir gent contractada que
no té taula en el lloc de feina, el que té un cost és tenir gent
contractada que no ha contrastat el seu mèrit i la seva capacitat,
el que té un cost és tenir gent contractada que no és la gent
necessària per a aquells objectius d’aquella administració...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Llauger, vagi acabant, per favor.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Per tant aquest cost no l’hauríem de pagar nosaltres.
Efectivament costarà a la comunitat, però el que seria lògic és
que ho pagàs el Partit Popular; ara que hi ha membres del Partit
Popular que comencen a tornar doblers també hauria de pagar
aquest cost el Partit Popular. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, parlem
una vegada més de funció pública. Sra. Consellera, estic
convençut que aquesta interpelAlació és una interpelAlació
calumniosa, perquè falta a la veritat i vol tendir a crear confusió,
davant de l’opinió pública sobretot, com avui ja ho ha fet
l’interpelAlant a un mitjà de comunicació. Per tant haurem de ser
pedagògics en l’explicació, encara que ja s’ho ha sét molt, però
crec que només escolta el que vol escoltar, però ho repetiré
perquè crec que han sét contundents els arguments que ha
presentat el Govern i els mateixos portaveus dels grups que
m’han precedit.

Vostès parlen d’acomiadaments com de caces de bruixes.
Comencem amb els funcionaris. Catàleg de llocs de feina del
Partit Popular: s’ha mantengut el 88%; vostès varen entrar en
una dinàmica de cessaments important, i quan dic vostès volia
dir vostè, i ho explicaré clarament. És a dir, el Partit Popular és
veritat que en va acomiadar alguns més dels llocs de lliure
designació, però com deim a la terra d’allí on venc, a la
Conselleria d’Interior no va quedar ni el gat de a bord, van ser
tot acomiadaments, i allò bo és que la persona que ve a
interpelAlar sobre aquesta qüestió és la que no li va dubtar la
firma a l’hora d’anar-se’n. Lliures designacions de la
Conselleria d’Interior de l’etapa del govern Antich, ni una, en
va quedar, ni una. Vostè va entrar en una dinàmica de
cessaments important. Per tant en política s’ha de tenir bastant
autoritat a l’hora de parlar. No entraré en altres qüestions que es
van realitzar des del Partit Popular perquè no només a vegades
el més dur és l’acomiadament, sinó que eren altres actuacions
que a vegades es realitzen que són igualment preocupants. Per
tant els he de dir que a nivell de govern de les Illes Balears, idò
a nivell de funcionaris no va passar absolutament res, utilització
d’un catàleg i s’aplica.
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Personal laboral de l’Administració autonòmica. Una altra
calúmnia o alguna cosa que es pretén. Ni un, no hi hagut ni un
acomiadament de personal de l’Administració autonòmica. 

I després entram en un tema claríssim: empreses públiques.
Després si tenc temps miraré d’explicar-ho. Evidentment que
n’hi ha hagut, però com ja molt bé li han dit no és una qüestió
d’acomiadaments, sinó que és una forma de com es realitzen les
contractacions, i vostè ho té clarament, i a més surt avui també
a un mitjà de..., és a dir, a qui es contractava i com? Fa una
estona hi havia aquí estudiants, i jo he tret una conclusió ben
clara: vostè aquí ha vengut a defensar els seus, els seus, amb un
concepte de càrrec orgànic d’un partit polític, i ho dic amb tota
claredat, perquè s’entengui, però pens que el Govern s’ha de
dirigir a la ciutadania, a garantir a aquests alAlots que han
vengut, que segur que quasi cap no deu tenir carnet polític, que
el dia de demà se sàpiga que en aquest parlament es garanteixen
els principis d’igualtat i capacitat, i que no és necessari acostar-
se a cap seu de cap partit polític per poder accedir a la funció
pública a les Illes Balears. Aquest és el millor missatge i la
millor salutació que es pot fer als nostres joves a les Illes
Balears.

(Petit aldarull a la sala)

Però jo pens que aquí ha vengut el Sr. Rodríguez a parlar del
de sempre, de fer aqueixos temors, aqueix “parla, que alguna
cosa queda”, i per això el Partit Popular no ha vengut amb un
missatge renovat, fent una anàlisi autocrítica, ha vengut amb els
vells actors a parlar del que parla sempre. Ho dic perquè una
cosa és dir que renovarem -renovar o fer un missatge autocrític
és canviar el missatge i canviar els actors-, han vengut amb els
vells actors a parlar del de sempre. I li citaré un polític filòsof
conservador, que a l’hora de parlar amb un llibre de Maquiavel
en democràcia diu: “La calúmnia és una de les armes preferides
que els polítics sense escrúpols usen contra els seus adversaris”.
Vostè, Sr. Rodríguez, usa la calúmnia com un mètode dialèctic.
Ahir acusava el govern Antich, a través del portaveu que avui
li parla, que va ser sancionat per la Unió Europea amb 400
milions d’euros, o 40 milions; calúmnia. Avui,
d’acomiadaments i caces de bruixes; calúmnia. 

Jo li podria contestar de dues formes; una, entrant en aquest
fang confús de contestar-li a tot i caure en la dinàmica que
vostè, però utilitzaré el mètode que proposa el Sr. (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, vagi acabant.

EL SR. COSTA I SERRA:

Acab d’immediat. ...sense indignació excessiva. La mirada
del poble és molt més lúcida que el que creuen els que intenten
enganyar-lo. Vostès han utilitzat -com deia Sartre, la política no
és ingenuïtat- vostès han utilitzat la funció pública com una
caixa de clientelisme polític, i això és el que mai no ha de ser a
la comunitat autònoma la funció pública. La funció pública ha
de ser un dret dels ciutadans, un dret que es guanya amb mèrit
i capacitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa.

(Petit aldarull a la sala)

En torn de rèplica té la paraula el Sr. Rodríguez per un
temps de 5 minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sra. Presidenta, señoras y señores diputados, Sra.
Consellera, yo no he venido aquí a hablar de trabajadores de
función pública, de funcionarios, he venido a hablar de despidos
improcedentes en laborales, y lo dice bien claro la interpelación
de lo que dice. Por lo tanto no se refugie usted en lo que la ley
dice y ampara, sólo faltaría que usted empezase a despedir a los
funcionarios de carrera, sólo faltaría esto, no nos confunda,
¿eh?, no nos confunda.

Y a mi anterior homólogo de conseller no le contestaré, para
que vea que hay un tarannà. No le contestaré porque podríamos
entrar en disquisiciones que a lo mejor a él no le gustarían.
Solamente decir, (...) de la consellera, que cuando yo entré de
conseller me encontré cuatro sentencias por libres disposiciones
sin cumplir, cuatro sentencias del juzgado que tuve yo que
ejecutar porque no las habían ejecutado anteriormente. Por lo
tanto aquí cada uno se ha encontrado lo que se ha encontrado.
Me encontré muchas más cosas, que no entraré, no entraré, (...)
un día a defender a los funcionarios, pero si viniera de defender
a los míos estaría legitimado para ello. Lo que defiendo es a los
ciudadanos de un gobierno que no se comporta así.

Mire, la ley avanza y la ley progresa, y lógicamente un
gobierno progresista ha hecho dos leyes, que yo no tengo
ninguna culpa, que la apoyo y mi partido la apoyó, las apoyó, yo
la apoyé como conseller en el consejo sectorial y también la
apoyó mi gobierno. Es la ley justamente que he dicho
anteriormente, la ley de creación de empleo fijo, que apoyó el
Sr. Antich también, y el Estatuto básico de función pública, que
es del año 2006. No existía antes, existe en 2006. 

Usted me acaba de decir ahora mismo que efectivamente se
despidieron improcedentemente trabajadores laborales del
gobierno del pacto de progreso, y efectivamente es así,
desapareció la Agencia de gestión del impuesto turístico, de la
tasa, y lógicamente si desapareció la agencia y el impuesto
desaparecen los que hay allí. Usted me dice que esto subió
180.000 euros; entre estos euros están los cargos públicos que
a través de contratos de dirección se hicieron, y a raíz de esta
verificación que se hizo, que siguieron cobrando hasta el mes de
septiembre del año 2003, fue cuando el gobierno al que yo
pertenecí, impulsado por mí, adoptó la medida que cualquier
cargo público dependiente de un conseller cesaba o..., o sea,
cesaba cuando cesaba el cargo público que lo había nombrado,
y es una buena medida, pero la puse yo, ¿eh?, la puse yo. Se lo
digo por si no lo sabía.

Aquí venimos a hablar de algo que es muy importante, que
es vergonzoso e indigno. Lamento que no esté, lamento que no
esté la consellera, pero aquí se ha despedido un trabajador con
más de 25 años en la casa -no sé cómo entró, pero
evidentemente ha pasado mucho tiempo, ¿no?, (...)-, al que se
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le ha indemnizado con 161.000 euros, con 161.000 euros, y el
despido dice “por falta de sintonía”. No pondré más ejemplos,
160.000 euros a un solo señor por falta de sintonía. Podríamos
haber sintonizado mejor la radio, ¿no?, podríamos haber (...)
mejor. Pues no, esto no tiene importancia.

(Remor de veus)

Mire, evidentemente que en función pública no ha habido
ceses en dirección, ¿sabe usted por qué?; habrá ahora, ¿sabe
usted por qué? Porque (...) ningún concurso, lo ha convocado
ahora, y las plazas por concurso se renovarán por concurso.
Antes no existía, yo lo puse así, porque también hice otra cosa
mejor, y fue convocar cada año la oferta pública de empleo, que
hasta que yo llegué no se había hecho nunca, anualmente oferta
pública de empleo, y antes la oferta pública de empleo se hacía
(...), y eso sus cargos directivos que están aquí a la derecha lo
saben muy bien, porque ellos no lo practicaban y yo lo puse en
vigor, y por eso usted ahora tiene la plantilla mucho más
consolidada. Y efectivamente que quité el tema de los contratos
de proyectos de inversión, porque había gente que llevaba 15
años con proyecto de inversión, y yo creía que había que hacer
un plan de empleo para que esta gente entrase ya en la
administración por concurso, por mérito y capacidad, y lo hice
y lo mantengo.

Por lo tanto, Sra. Consellera, señoras de Unió Mallorquina,
hablamos de despido improcedente en sector público, y antes no
existía, pero ahora existe un estatuto básico de la función
pública que dice que el sector público también son trabajadores
públicos y no se puede despedir improcedentemente, hay que
hacer un expediente para despedirlos. Lo que había antes no lo
sé, yo no lo practiqué nunca, pero sí que a partir del estatuto hay
que hacer el tema éste, y eso es impropio de este gobierno y por
lo tanto, por mucho que usted me adultere las cifras con
funcionarios (...), no, no, no, usted digame, de estas empresas
que he dicho yo anteriormente, del FOGAIBA...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Voy enseguida, Sra. Presidenta. ...de Televisión de las Islas
Baleares, de BITEL, del Consorci Sociosanitari, de FOGAIBA,
de SEMILLA, de IBABSA y de GEIBSA, cuántos tenían y
cuántos han despedido, y verá como el porcentaje no es banal.
¿Y por qué se ha despedido? Y usted sabe muy bien por qué ha
despedido, porque usted ha despedido hasta una persona, una
persona ha despedido usted.

Por lo tanto, Sra. Consellera, no se refugie usted en la
función pública, que no hablamos de eso, hablamos de lo que
ustedes han hecho, de lo que no es de recibo en el tema éste, y
cuando quieran, cuando quiera, Sr. Costa, con usted yo tengo un
debate cuando usted quiera aquí en la Cámara sobre acción
política de función pública en el período 99-2003 o en el 2003-
2007. Le ganaré seguro. 

Gracias, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. En torn de contrarèplica i per un
temps de cinc minuts té la paraula la Sra. Leciñena.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Diputado, yo entiendo que hay
temas que prefieren no tocar y prefieren no entrar en ellos, pero
a mí me ha parecido oportuno, como consellera de Función
Pública, hacer una referencia a ellos para saber en qué situación
nos encontramos.

Lo que se dice se contradice con lo que hace, y se ha
demostrado que reiteradamente viene aquí, a este parlament, y
falta a la verdad. Los casos que yo refería de sentencia firme no
tiene nada que ver con los que ha dicho; ésos que usted ha dicho
se añaden a esos otros. 

Y de encontrarme cosas, la verdad es que no. Mi conselleria
me la encontré totalmente limpia, ni un papel. Entonces yo sí
que le voy a reconocer que ha habido despidos por falta de
confianza. Yo sí, yo sí que vengo, yo sí que vengo aquí y digo
la verdad, no soy como usted, que no la dice ni en diciembre
pasado ni ahora, o tampoco se me dice la memoria, que no sé lo
que es peor. Pero yo me pregunto: ¿acaso se merece esta
comunidad autónoma, se merecen los ciudadanos de nuestra
comunidad autónoma, seguir manteniendo en su cargo a
personas, sean militantes o simpatizantes de uno u otro partido,
pero -qué casualidad- han sido personas que contrataron
ustedes, que han hecho digamos un uso fraudulento o un abuso
o una desviación de sus funciones? Me refiero a personas que se
contrataban en una conselleria y trabajaban en otras, personas
contratadas para un tipo de funciones y que luego se dedicaban,
pues yo qué sé, por ejemplo a decorar despachos; personas
contratadas en una conselleria y que en realidad trabajaban en
su partido político y no en su tiempo libre; personas que
utilizaban el cargo para contratar sus propias empresas;
personas que utilizaban su cargo, que utilizaban el dinero de los
ciudadanos para pagar actividades digamos que privadas, o
actividades del propio partido político; personas que cobraban
dos sueldos públicos, uno de la Administración autonómica y
otro de la Administración local, sin tener ninguna
compatibilidad.

Creo que ante estas actuaciones los ciudadanos lo que
esperan de este govern es que se proceda a corregirlo, y esto es
lo que hemos hecho. La fórmula que hemos utilizado en estos
casos es la de despidos improcedentes, que es la fórmula
habitual, la que ustedes también utilizaron, y la utilizamos
fundamentalmente por dos cuestiones: por un lado, porque
nosotros no hacemos responsables de todas estas situaciones al
trabajador, hacemos responsable al político que lo ha nombrado,
la político que no ha velado porque cumpliera sus funciones, o
inclusive al político que le ha dado otras orientaciones para que
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cumpliera sus funciones distintas a lo que correspondía. Y por
otro lado lo hemos hecho pensando en los ciudadanos, para que
tengan un menor coste económico, ya que la Administración...,
para que la Administración -perdón- no tenga que pagar esos
salarios de tramitación que hay que pagar cuando se lleva a los
juzgados, aspecto que el anterior conseller, usted, Sr. Rodríguez,
no contempló y eso supuso un mayor coste para los ciudadanos.

Una vez demostrados -y aquí están con su firma, cosa que
negaba, pero aquí están- estos despidos improcedentes, vamos
a analizar los motivos que entonces ustedes adujeron para estos
despidos, ahora que tanto se escandalizan ante ciertas
expresiones, y voy a citar textualmente los motivos publicados
en el BOPIB en enero del 2004. Director general de Ferias y
Congresos, motivo del cese: pérdida de confianza del nuevo
consell de administración, pérdida de confianza; para ustedes
hay mucha diferencia entre confianza y sintonía. Un técnico
medio del Consorcio para el desarrollo económico de las Illes
Balears; despido: disminución voluntaria y continuada en el
rendimiento normal de trabajo. El jefe de prensa de (...), motivo
del cese no precisar sus servicios; ya sabemos que en la anterior
legislatura fue muy famosa aquella frase de “no contamos
contigo”. Otro personal de alta dirección de la fundación IBIT,
motivo del cese: decisión de la junta de fundadores. 

En cambio la política de despidos o ceses por este govern ha
estado motivada por casos como los que voy a mencionar y que
ya han sido motivo de más de un titular. EMAYA remite al
fiscal dos contratos por si son constitutivos de delito; al parecer
EMAYA ha remitido al fiscal dos contrataciones presuntamente
irregulares que se habían realizado en el..., por el govern
anterior.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat... Sr. Diputat, una mica de tranquilAlitat.

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

El jefe del Servicio de Asesoría Jurídica del expresidente
Matas también trabajaba para los ayuntamientos de Felanitx y
Ciudadela; al parecer trabajaba como abogado de los servicios
jurídicos de la comunidad autónoma y como asesor en materia
de urbanismo en esos ayuntamientos; por ello supuestamente
percibió dos sueldos entre el 2003 y el 2007 siendo
incompatible. Parece entonces que según declaraciones de la
entonces vicepresidenta del Govern este tipo de situaciones -cito
textualmente- “era algo habitual y fruto de colaboraciones entre
administraciones”, pero según la Fiscalía parece ser que
vulneraba la Ley de incompatibilidades.

O el trabajador del Govern que se autoalquiló una oficina,
que la propuso como si fuera de otro, todo ello con fondos
públicos, al parecer unos 54.000 euros. Este empleado, con
sueldo de alto cargo, cargo blindado, que es uno de los motivos
por los que hemos tenido que pagar las indemnizaciones que
hemos tenido que pagar, está vinculado al PP, entre otras cosas
fue dirigente de Nuevas Generaciones; parece que alquila la
sede de su negocio privado como sucursal del consorcio que él
mismo gestionaba; ahora parece ser que ustedes se quieren
desvincular de él y algún otro dice no conocerle.

(Intervenció inaudible)

Y después de todo esto...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat..., Sr. Diputat...

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

...este señor aun se permite denunciar diciendo que su
despido ha sido improcedente.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, un moment.

(Intervenció inaudible)

Sr. Diputat, li deman per favor silenci. Sra. Consellera. 

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

Entonces ¿qué entenderá este señor por despido
improcedente? O aquellos funcionarios que han pagado facturas
relacionadas con mítines del Sr. Rajoy en Mahón, en lo que
pasó en el Palma Arena, los periodistas de Menorca, etc.

(Una altra intervenció inaudible)

Entonces mire, usted, Sr. Rodríguez, no creo que sea el más
adecuado para hablar de despidos improcedentes. También
quiero recordar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, vagi acabant.

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

Sí. Quiero recordar que no ha hecho alusión a las personas
relacionadas con su partido, o sea el Partido Popular, que hemos
mantenido en sus cargos, tanto los cargos de libre designación
como personas que hemos contratado, y el ejemplo propio lo
tengo en mi propia conselleria, ya que no he tenido ningún
problema en contratar personal laboral a una persona que se
presentó en las listas del Partido Popular para un ayuntamiento
de Mallorca. Esa es la diferencia entre un govern y otro govern.
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Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Petit aldarull a la sala)

III. Moció RGE núm. 1753/08, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en matèria de
seguretat ciutadana, derivada del debat de la interpelAlació
RGE núm. 390/08.

Seguidament, passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la Moció RGE 1753/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en matèria de seguretat ciutadana, derivada del debat de la
interpelAlació RGE 390/08.

Per defensar la moció, i per un temps de deu minuts, té la
paraula, el portaveu, o la portaveu, en aquest cas, del Grup
Popular, Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Vaig
començar igual la setmana, perdó, el passat debat sobre la
interpelAlació de seguretat ciutadana, però és que crec que no
podem començar d’una altra manera més que recordant que
cada dia són més nombrosos els casos en què ciutadans i
ciutadanes d’aquestes illes pateixen qualque tipus d’acció
criminal. I em creguin que dir això no és fer alarmisme, com em
va acusar la consellera el passat debat, i això és dir la realitat de
la situació per tal que entre tots puguem millorar les xifres que
al dia d’avui colAloquen aquesta comunitat la primera dins el
rànquing de criminalitat de tota Espanya.

I és que des del Grup Popular consideram imprescindible i
consideram també urgent que aquest Govern adopti totes les
mesures necessàries per tal de garantir la seguretat que es
mereixen tots els ciutadans i ciutadanes de la nostra comunitat;
consideram urgent que es facin realitat les paraules de la
consellera d’Interior quan, a la seva compareixença del mes
d’octubre passat, va dir que per a ella i per a aquest govern la
seguretat dels ciutadans d’aquestes illes era una prioritat.
Treballam idò, treballem tots junts perquè aquesta premissa
sigui una realitat el més aviat possible.

Però voldria, en primer lloc, definir la situació actual. Com
a punt primer, dir que Balears té actualment una població
aproximadament d’1 milió d’habitants però que durant els
mesos d’estiu aquesta població es duplica a Mallorca, i fins i tot
a Menorca, Eivissa i Formentera encara l’increment és major.

Punt número dos, dir que Balears té una taxa del 75,5‰
quant a la criminalitat, la primera en el rànquing de tota
Espanya.

Punt número tres, els cossos i forces de seguretat de l’Estat
que vénen destinats a Balears ho fan amb inferioritat de
condicions comparats amb altres indrets del territori espanyol,
especialment amb Canàries, el que fa que quan ja han cobert el

mínim de tres anys obligatoris demanen el canvi de destí i
tornen a venir titulars sense experiència.

Punt número quatre, Balears pateix una mancança històrica
quant a instalAlacions i a quarters de la Guàrdia Civil; pateix una
mancança quant a les infraestructures que els cossos i forces de
seguretat de l’Estat precisen a les nostres illes.

El que està clar és que aquesta comunitat no pot continuar
amb la sensació que tenim d’inseguretat, una sensació que ve
avalada per les dades i aquesta comunitat no pot continuar amb
l’obscurantisme que tant el govern d’aquí com el govern de
Madrid apliquen en no fer públiques les xifres de l’any 2007,
que encara al dia d’avui les estam esperant.

Ja sé que la majoria de punts que proposam en aquesta
moció no són competència directa d’aquest govern, ja ho sabem,
si bé, des del Grup Popular tenim ben clar que tot allò que faci
referència a la seguretat dels ciutadans i residents de les Illes
Balears és competència d’aquest govern, sempre bé per actuar
directament o bé per actuar com a intermediari amb altres
institucions. I just per això els tres punts de la moció, proposam
que el Govern de les Illes Balears negociï amb el Govern central
tots els temes que es concreten.

És ben necessari que el Govern balear assumeixi com a seu
qualsevol dels problemes referents a la seguretat dels nostres
ciutadans. És necessari treballar per tal que no continuïn
incrementant el nombre de vacants de policia i de Guàrdia Civil
que tradicionalment patim. Demanam allò que ens correspon:
tenir una plantilla consolidada, una plantilla fixa a la nostra
comunitat. Ara bé, en aquest tema s’han de tenir en compte
xifres reals dels habitants de la nostra comunitat, que vull
recordar que ja no és de 750.000 sinó d’1 milió, i això pareix
que el delegat del Govern, quan fa presentacions, ho desconeix.
Per exemple, quan el delegat del Govern diu que ha augmentat
la plantilla, el que no es diu és que no s’ha ajustat aquest
augment a la situació real del milió d’habitants. Així, si per a
750.000 habitants teníem 2.648 policies i guàrdies civils, ara,
amb 1 milió d’habitants ens correspondrien, i això sense fer cap
tipus d’increment més que el proporcional, 3.528 policies i
guàrdies civils. Però clar, el delegat del Govern ve aquí, ens
comunica que s’ha incrementat el nombre de dotacions, com a
una gran cosa, com a una gran notícia, comunicant que tenim
3.245 policies i guàrdies civils; segons el nostres comptes, ens
falten prop de 300 policies i guàrdies civils més per tal de
consolidar aquest increment amb el milió d’habitants que tenim.
Volem idò el que ens correspon, volem tenir una plantilla que
es correspongui amb el milió d’habitants que té ara mateix
Balears, com a mínim, i per això aquest punt de la moció.

L’altre punt de la moció, que fa referència a homologar els
sous i la situació laboral dels policies i guàrdies civils destinats
a Balears amb els destinats a Canàries, crec que torna ser un
tema de justícia. I a més, és un tema prou important per tal de
poder consolidar la plantilla estable i no que cada any, com
passa ara, se’n vagin els que ja tenen un mínim de tres anys
d’experiència i en venguin de nous, molts d’aquests acabats de
sortir de l’acadèmia. Mentre els policies i guàrdies civils de
Balears guanyin menys doblers que els que hi ha destinats a
Canàries, aquesta situació de vacants a les plantilles continuarà.
Per això esper comptar amb el suport de tots els grups,
demanant que el nostre govern negociï amb Madrid
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l’homologació del plus d’insularitat dels membres dels cossos
i forces de seguretat a les Illes Balears amb els que tenen a les
illes Canàries, i aconseguir d’aquesta manera una major
estabilitat a les plantilles d’aquests cossos a les Illes Balears.

Abans ja he parlat de la necessitat d’incrementar el nombre
de professionals destinats a cobrir la seguretat de les Illes
Balears, però també és ben necessari, tal com diu el punt 2 de la
moció, actualitzar el nombre de quarters i comissaries de la
policia i de la Guàrdia Civil a Balears. I això s’ha de fer, com he
dit abans, no tan sols actualitzant aquesta necessitat a la
població del milió d’habitants, que ja ens aniria bé, sinó que
també s’ha de tenir en compte el nombre de visitants, sobretot
els mesos d’estiu, ja que per a aquests visitants es precisa un
servei de seguretat idèntic al que reben els residents de les Illes
Balears.

No és possible que a dia d’avui molts dels municipis
d’aquestes illes es trobin en una situació realment del tercer
món quant a instalAlacions per tal de poder dur a terme una
millor feina per part dels policies i de la Guàrdia Civil. No és
possible que municipis tan turístics i amb tants problemes,
moltes vegades generats justament per aquest creixement tan
fort de població durant els mesos d’estiu, no és possible que a
dia d’avui, per exemple Calvià, no tengui un quarter de la
Guàrdia Civil construït, això que a l’any 2004 el Sr. Mesquida
es va omplir la boca, va fer anuncis, va dir que faria un quarter
de la Guàrdia Civil per a Calvià, l’Ajuntament de Calvià va
cedir els terrenys i encara al dia d’avui no hi ha cap quarter
construït. Això no és possible.

Jo crec que ens jugam molt, ens jugam la nostra seguretat,
ens jugam la seguretat dels nostres veïns, ens jugam la seguretat
dels nostres visitants, la imatge de la nostra terra. Crec que és de
justícia demanar que el nostre govern faci allò que hagi de fer
per tal d’aconseguir posar al dia aquesta comunitat en el que a
comissaries, a quarters i a personal de seguretat es refereix.

Ja per acabar, el darrer punt podríem dir que engloba tots els
anteriors, volem que el nostre govern doni les passes necessàries
per tal de negociar amb el Govern central un pla d’inversions
per adequar les infraestructures que els cossos i forces de
seguretat de l’Estat precisen a les Balears, no tan sols en edificis
sinó també quant a habitatges, mitjans de transport, de
comunicacions, etcètera.

En definitiva, volem que es dignifiqui de la millor manera
possible la feina el reconeixement dels cossos i forces de
seguretat de l’Estat; volem que venguin i que es quedin en
aquesta terra per molt de temps; volem que puguin treballar en
les millors condicions possibles i volem que se’ls reconegui el
cost afegit que du implícit el fet de venir a treballar a unes illes,
amb un plus d’insularitat igual que Canàries.

Esper comptar amb el suport de tots els grups, ja que, com
poden veure tots vostès, amb aquesta moció no pretenem res
més que aconseguir per a aquestes illes allò que per justícia ens
pertoca, sense perjudicar ningú; la veritat és que l’únic que
demanam és que s’ajustin les necessitats de seguretat a la
realitat d’aquesta comunitat, que és d’1 milió d’habitants, com
a mínim, perquè si tenim en compte tot el turisme que ve,
després els mesos d’estiu, i aquesta seguretat que hem de donar,
crec que fins i tot el balanç s’hauria de fer amb bastant més que

1 milió d’habitants, però és que ni tan sols tenim això. Esper
comptar amb el suport de tots els grups.

Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Feliu. El Grup Parlamentari Mixt ha
presentat una esmena d’addició amb RGE núm. 2218/08, i per
defensar aquesta esmena té la paraula el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, president. Primer de tot, donar la benvinguda i
saludar el president del Consell de Formentera, Sr. Jaume
Ferrer, com a formenterer que som, i també anunciar al
president que ens partirem el temps d’intervenció els dos
components del Grup Mixt.

Bé, fa un parell de setmanes parlàvem en l’àmbit de la
seguretat a nivell general, analitzàvem breument des del nivell
judicial fins a la primera línia d’actuació, és a dir, dels cossos de
policia municipal, de Guàrdia Civil i policia nacional, i també,
per suposat, de les seves instalAlacions i dels seus mitjans
materials; dèiem que si no es dotava aquests cossos de suficients
mitjans, per fer la seva feina adequadament fallava una part
molt important del seu sistema. No fa falta tampoc avui tornar
anunciar els mitjans que necessiten també els jutjats, siguin
treballadors, siguin jutges o sigui qui sigui, començant pels
edificis, per exemple d’Eivissa o el famós jutjat de Formentera,
reclamat insistentment.

Un bona combinació de totes les forces de seguretat
esmentades tindrà, com a conseqüència, una garantia que la
seguretat, en principi, té totes les eines per fer-se realitat i ser
efectiva.

Un dels pilars que no es va citar massa a la interpelAlació
anterior va ser la policia autonòmica; aquest cos de seguretat
juga un paper determinant a altres comunitats autònomes, on
ella, de vegades tota sola, és una part fonamental de tot el
sistema de seguretat. Aquesta policia autonòmica es pot crear
per llei de manera efectiva, ja que dimana de l’Estatut, a
l’article 33. És per aquest motiu, en aquesta direcció que vaig
presentar l’esmena d’addició a la moció derivada de la
interpelAlació.

Estam d’acord amb tots els punts de la moció els quals,
evidentment, votaré afirmativament. Considerava que faltava
qualque cosa més dins aquesta moció que fes referència a aquest
cos de policia, policia autonòmica, de què no disposam encara
a les Illes. Proposa que, mitjançant un pla pilot, i dins el Pla
estratègic de desenvolupament de la policia autonòmica i de la
futura llei que ha de desplegar aquest cos, es comenci pels llocs
on la seva implantació pugui ser controlada, avaluada,
analitzada i els seus efectes es puguin veure a curt termini,
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corregint-ne evidentment les coses que fallin, que vagin
malament o els seus punts dèbils i potenciar les virtuts, tot això
abans que ho puguem desplegar a totes les illes.

Proposa també, com diu l’esmena a la moció, que sigui
també l’illa més petita, la de Formentera, pel seu caràcter
insular, pel seu caràcter poblacional, població petita, no
existència de policia nacional, és l’única illa que no té policia
nacional a les Balears, mancances sempre de Guàrdia Civil
degut als problemes que vostè ja ha anunciat, d’insularitat i cost
de vida, i també de policia municipal, on no estan cobertes
encara totes les seves places. I també una cosa molt important,
hi ha sempre una impossibilitat immediata de demanar, o que
aquesta ajuda exterior pugui ser efectiva.

És evident que també, o simultàniament, es pot iniciar la
prova pilot a altres llocs o a altres municipis, com també
demana l’esmena del BLOC, que ho fa amb caràcter general.

No vull donar tampoc caràcter d’exclusivitat a aquesta
esmena d’addició i si s’opta també per d’altres llocs per iniciar
aquesta implantació, no hi ha res a dir, però potser no reuniria
les característiques singulars de l’illa. Així també ho vaig fer
saber amb una carta que li vaig enviar a la consellera d’Interior,
el dia 11 d’octubre, que encara no se m’ha contestat, i aprofitaré
que hi ha el president del Consell de Formentera també per
llegir-la aquesta carta, a part d’una introducció i llavor feia
referència, a dos paràgrafs, que deien: “És en aquest marc que
voldria solAlicitar a la seva conselleria, amb la coordinació i el
suport del Consell de Formentera, estudiar la possibilitat de fer
un pla pilot a través del Pla estratègic que elaborarà la seva
conselleria per implantar la policia autonòmica”. I acabava
dient: “La veu del diputat de Formentera no és l’única que
reivindica mesures per solucionar aquesta manca de seguretat,
ja que, com vostè sap, hi així es va publicar en els mitjans de
comunicació el passat 8 d’octubre del 2007, l’alcalde-president
del Consell de Formentera li ha també traslladat aquesta
preocupació.”

Per tant, i per anar acabant, he de dir que no m’he referit en
cap moment a quin tipus de policia autonòmica s’ha
d’implantar, això és un altre debat, també hi haurà efectes
colAlaterals en funció de quin tipus de policia es triï, però sí que
s’haurà de desenvolupar amb la llei pertinent que abans també
he esmentat i que també dimana de l’Estatut.

Gràcies, president, presidenta.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. El Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds ha presentat una esmena de substitució
amb RGE núm. 2220/08 i per defensar aquesta esmena té la
paraula el Sr. Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Feliu, coincidim, ja ho vàrem fer a la
interpelAlació, amb bona part de la seva exposició, d’entrada, des
del nostre grup, poder parlar dels temes de seguretat en aquest
Parlament, creim que és un tema important i que, per
descomptat, se n’ha de poder parlar, i celebram el canvi
d’actitud de quan es parlava que com que era una competència
de l’Estat no se n’havia de parlar en aquest Parlament i fins i tot
les dificultats, la impossibilitat que hi va haver sempre de la
delegada del Govern, de la Sra. Cirer, i una certa resistència, jo
diria de tots els delegats del Govern, de donar comptes o
d’intercanviar opinions i valoracions amb el Parlament de les
Illes Balears amb aquest argument. Nosaltres pensam que no,
que naturalment tot el que és d’interès per als ciutadans de les
Illes Balears és d’interès d’aquest Parlament i cadascú, assumint
les competències que li pertoquen, com a mínim contribuir a la
reflexió.

Ara bé, hem presentat una esmena a la moció perquè creim
que és imprescindible que totes les millores que a partir parlem
dels cossos i forces de seguretat i molt especialment quan
parlam d’ampliacions de la plantilla, tenguin molt present
l’horitzó d’una policia autonòmica. La moció subsegüent del PP
no es parla de policia autonòmica i sense aquesta referència
dóna la impressió que ens estam instalAlam, jo diria
còmodament, en l’actual model de diverses policies estatals i la
policia local, que és un model que nosaltres volem superar i que,
per tant, si la moció quedàs talment, quedàs amb els termes en
què està plantejada, nosaltres no li donaríem suport.

Tampoc no ens satisfà, no acaba de resoldre aquest dèficit
l’esmena que ens presenta el Grup Mixt, hi entr perquè no
tendré altra intervenció, perquè d’alguna manera circumscrivint-
ho a Formentera, a la qual nosaltres també pensam que és
insuficient i que hi ha d’haver una actuació a Formentera, i
aprofit també per saludar el Sr. President, però creim que no és
raonable circumscriure-hi la policia autonòmica, a més en una
qüestió, encara que sigui un projecte pilot, més encara amb una
situació peculiar, que en comptes de reclamar al competent que
resolgui el problema, per què nosaltres li anam a resoldre amb
mesures addicionals preses pel propi govern, sense finançament
adequat, és a dir, sense haver pactat aquest finançament. Perquè
és cert que la competència ja és pròpia, però és cert que el
finançament no, la Llei setze vint-i-un, tot el sistema de
finançament es basa en competència homologables, la de policia
no la tenim, no en rebem un cèntim, i per tant ara anar assumint
competències de policies autonòmiques sense una negociació no
ens pareix prudent.

Per a la resta, com he dit, grosso modo, estam d’acord amb
les reivindicacions que apunta la moció i que mentre es negocia
la policia autonòmica no podem quedar aturats, s’han de
millorar les dotacions personals i materials de les forces de
seguretat actuals perquè tenen dèficits greus, tot i que
matisaríem alguns aspectes de la moció i aposta hi hem una
redacció de substitució, com ara, per exemple, el model que
pretén perpetuar, sembla, el Partit Popular, de cas el quarter, que
jo no tenc clar que hagi de ser cap aquí que haguem d’establir
la relació entre les forces de seguretat i la ciutadania.

En el debat de la interpelAlació la consellera va destacar els
avanços en els darrers anys, nosaltres no els discutim, però tot
i la millora de les ràtios, sobretot d’aquells anys catastròfics, els
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tristos records del temps del PP a Madrid, amb el Sr. Rajoy de
ministre de l’Interior i la Sra. Cirer de delegada del Govern,
hem de convenir que les dades, malgrat hagin millorat, són
negatives, són negatives. Per tant, estam per damunt de la
mitjana espanyola, fins i tot crec que amb la distorsió que
representa la població addicional que, per cert, no és té en
compte a l’hora també del finançament o no suficientment a
l’hora d’establir recursos, i per damunt de la mitjana europea.
Per això coincidim amb els proponents a demanar millores
substancials, i així queda recollit a l’esmena.

No oblidam que a hores d’ara molts d’ajuntaments i consells
o ajuntaments i consells estan implicats en finançaments de
quarters de la Guàrdia Civil quan és especialment estranya o
inacceptable aquesta situació quan tenim molt present els
beneficis que obté l’Estat amb la tributació a les Illes Balears i
la paupèrrima situació de molts ajuntaments i de les
administracions, fins i tot d’autogovern, que estranyament han
de sortir a camí a ajudar a l’administració de l’Estat a complir
amb les seves obligacions.

També estam d’acord amb la necessitat de més efectius i
més ben pagats, amb la idea del plus d’insularitat. Ara bé, també
trobam a faltar, en apuntar aquesta reivindicació, un esment
imprescindible, la necessitat que aquests funcionaris atenguin la
nostra societat tal i com és i d’entrada amb coneixement de les
llengües oficials, de la llengua catalana en especial, perquè
sovintegen en excés situacions deplorables de manca de
respecte a la llengua oficial del país i abusos als
catalanoparlants, que crec que és una problemàtica que no
queda incorporada a aquesta moció, que tot i que, com que
evidentment el motiu no és l’objecte d’aquest debat, tampoc no
hi entraré avui, però hi ha una certa idea de gent un poc externa,
amb el sentit, fins i tot ho deia la Sra. Feliu, expressava que
volem que quedin aquí; naturalment, no sé si amb el sentit que
no se’n vagin, però la idea és que ho siguin, tothom, com és
natural. Per tant, crec que aquesta idea de pertinença i de servei
al país, que existeix i que amb bona mesura hi hagut millores
substancials, encara té dèficits que creim que és bo que aquest
Parlament expressi.

En el debat de la interpelAlació ja vaig destacar una dada de
l’Informe del 2006, que per a nosaltres també és preocupant i
que marca aquest dèficit a la situació, que és la baixa taxa
d’infraccions esclarides. Som a la cua de l’Estat, només un 25%
de les denúncies són esclarides i evidentment parlam del que és
denunciat, llavors hi ha tot allò que sospitam que pot succeir
dins el món de la delinqüència però que, sobretot en els casos
que no deixen gaire rastres, hi ha una situació que no coneixem,
la impunitat encoratja la delinqüència i incrementa la
vulnerabilitat de la societat.

Per tant, crec que és molt important fer-hi aquesta empenta,
tot i que de vegades de tant en tant exploten casos molt
espectaculars que de tant en tant surten a totes les portades de
diari situacions de seguretat, i la veritat és que reconeguem que
el Partit Popular mateix ha proporcionat tota una sèrie de titulars
a tota plana, per ventura convé la seva contribució a no
colAlapsar el servei de la justícia, hi poden tenir alguna petita
contribució, perquè hi tenen realment molta de feina de fiscalia
darrera les seves passes.

En qualsevol cas, nosaltres donarem suport a una moció com
la que plantejam, que creim que assumeix la filosofia bàsica del
que pretenia aquesta moció subsegüent, però l’emmarca dins la
reivindicació d’una policia autonòmica i una policia de país que
creim que expressa més raonament la proposta que havíem
coincidit tots en el debat de la interpelAlació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Passam ara a les intervencions dels
grups que no hagin presentat esmenes i, en primer lloc, té la
paraula, per un temps de cinc minuts, la Sra. Marí del Grup
Mixt.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. També salutacions cordials al
president del Consell de Formentera, Sr. Jaume Ferrer. Senyores
i senyors diputats de la interpelAlació que el Grup Popular va
presentar en plena vorágine electoral se’n desprèn aquesta
moció, però també se’n desprenia que la situació a les Illes
Balears en matèria de seguretat era realment catastrofista. No
ens va sorprendre perquè el to del PP ha estat aquest i
especialment en època electoral. La Sra. Feliu deia que no
volem ser la primera comunitat autònoma amb rànquing de
criminalitat i afirmava, i ho cit textualment, que “cal solucionar
el drama que pateix la nostra societat”, i avui en aquesta
mateixa introducció que ha fet de la moció s’hi ha tornat a
reafirmar. Aquesta diputada pensa que, com tantes altres
vegades, el plantejament del PP en aquests temes és desmesurat.

Que la interpelAlació contenia un to eminentment
electoralista queda ben clar amb el fet que sense aquest toc,
sense aquesta intenció, se suposa que si la cosa és tan dramàtica
els diputats baleàrics del PP a Madrid a les Corts Espanyoles hi
haurien d’haver fet alguna cosa, d’haver presentat alguna
proposta, d’haver manifestat alguna iniciativa per millorar
aquesta situació tan dramàtica. Però resulta que no, els diputats
del PP de les Balears no han presentat durant aquesta darrera
legislatura cap iniciativa per palAliar aquest drama de
criminalitat que desborda aquestes illes des del seu punt de
vista.

Em permet també recordar aquí les declaracions d’un diputat
del PP que ha afirmat recentment que per defensar les Illes
Balears no s’ha de ser nacionalista. Això, senyores i senyors,
encara està per demostrar, suposam que ho intentarà demostrar
que per demostrar les Illes Balears no fa falta ser nacionalista,
fins ara no crec que estigui gaire clar, sinó tot el contrari.

Malgrat aquestes consideracions, no s’ha de treure
importància al tema de la seguretat ciutadana d’aquestes illes i
efectivament hem de treballar perquè les condicions de les
forces d’ordre públic siguin les més adequades.
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Quant al primer de la seva moció, Sra. Feliu, que presenta el
Partit Popular, aquesta diputada considera que l’homologació
del plus d’insularitat forma part de totes les negociacions que es
duen a terme en relació amb el finançament d’aquesta
comunitat. Per tant, que els membres dels cossos de seguretat se
n’han de veure beneficiats igual que la resta dels cossos de
funcionaris d’aquestes illes.

Quant al segon i tercer punt, mentre no es desenvolupi la
policia autonòmica estam d’acord amb la seva proposició, que
s’han de millorar les dotacions de les policies estatals i les seves
infraestructures. Consider que, efectivament, ja s’hi està
treballant però en aquesta direcció.

Des del nostre punt de vista, la Conselleria d’Interior en
aquests moments ha d’esmerçar els seus millors esforços en
aquest moment a dur endavant el Pla estratègic de la policia
autonòmica. És important que en aquesta línia s’estudiïn els
diferents models que tenim de policia autonòmica, la d’Euskadi
i la de Catalunya, i també la de Navarra, òbviament, però també
les que es troben en procés de creació, com les d’Andalusia i les
illes Canàries. S’han d’estudiar totes les possibilitats, però s’ha
d’escollir aquella que sigui millor per arribar a tenir una policia
autonòmica amb funcions integrals que garanteixin la seguretat
de la nostra ciutadania.

Finalment, i anam resumint, a la moció del Partit Popular
des del meu punt de vista hi manquen dues referències
fonamentals, una és a la prevenció i a l’educació. Sra. Feliu,
agrairíem referències de prevenció i educació, perquè sense una
educació no hi ha una prevenció i són elements fonamentals de
cara a minvar els delictes a qualsevol comunitat. També hi
trobam a faltar una referència a les necessitats, moltes vegades
no acomplertes dels cossos i forces de seguretat; els membres de
la policia han d’estar ben inserits en la societat a la qual
serveixen i no pot ser, per exemple, que hi hagi membres
d’aquests cossos que desconeguin la llengua catalana i que, per
tant, estan conculcant els drets dels ciutadans d’aquestes illes.

Finalment, respecte de la moció presentada pel diputat
Mayans, pensam que, en primer lloc, estam d’acord amb
l’esperit d’aquesta moció, estam d’acord que en el seu moment
Formentera tengui el seu pla pilot, però pensam que, en primer
lloc, hem de ser capaços d’organitzar-nos i organitzar la policia
autonòmica durant aquesta legislatura, hem de ser capaços de
fer un pla estratègic, i aleshores, quan tenguem aquest pla
estratègic una mica més avançant, perquè ara no hi està, quan
estigui una mica més avançat aleshores serà el moment
d’estudiar aquesta proposta de Formentera pla pilot de la policia
autonòmica. Per tant, aquest seria l’esperit d’aquesta diputada
en aquest tema.

Respecte de la moció presentada pel BLOC, aquesta
diputada està òbviament d’acord amb tots els elements que ha
exposat el Sr. Alorda ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, vagi acabant.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Acab. Senzillament perquè es demana la millora dels
equipaments, es demana una remuneració justa, es demana el
reconeixement de la realitat del país, es demana el coneixement
de la llengua catalana. Per tant, complementa i amplia la moció
presentada pel PP.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula per un temps de deu minuts el Sr.
Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Per
evitar reiteracions, el nostre grup parlamentari fa seves gran part
de les argumentacions ja expressades pel Diputat Alorda i per
la Diputada Marí. Per tant, intentarem no caure en repeticions
innecessàries.

Parcialment estam d’acord en el diagnòstic que fa el Grup
Parlamentari Popular. És cert que les Illes Balears tenen unes
necessitats específiques en matèria de seguretat, fruit d’aquesta
població flotant que tenim per qüestions turístiques. És cert que
és necessari i imprescindible un augment dels recursos dedicats
a aquesta qüestió, a la seguretat, fan falta més equipaments,
noves infraestructures, més material i sobretot més policies, més
recursos humans. Amb això hi estam bàsicament d’acord. Però
també estam d’acord, ho ha dit la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, que aquesta és una situació històrica. És
a dir, és una situació que arrossegam amb governs socialistes a
Madrid i també amb governs populars a Madrid. Per tant,
l’administració competent que és l’administració de l’Estat no
ha resolt satisfactòriament les nostres necessitats, ni governant
uns, ni governant uns altres. 

Quan es va produir el debat de la interpelAlació, des del
nostre grup parlamentari ja vàrem expressar que per a nosaltres
la solució definitiva a aquesta qüestió és la posada en marxa de
la policia autonòmica. Una policia autonòmica que el nostre
grup parlamentari voldria que fos integral i de substitució. Per
tant, implantada en tot el territori de les Illes Balears. Notam a
faltar molt a la moció alguna referència a aquesta qüestió que
per a nosaltres és la solució definitiva, la qüestió del
desenvolupament i posada en funcionament de la policia
autonòmica. Tampoc no coincidim, en relació a la moció, amb
els termes utilitzats per negociar per part del Govern de les Illes
Balears. En tot cas es pot demanar, es pot instar, com fa
l’esmena del Grup Parlamentari del BLOC al Govern centrar
per complir les seves competències, perquè com ja es va fer
palès i es va posar de manifest en el debat de la interpelAlació,
sobretot estam davant una qüestió en què l’administració
competent, l’administració de l’Estat, realment no està complint
les seves funcions.

Per tant, per no caure dins l’alarmisme que consideram que
hi ha darrera la interpelAlació i la moció del Grup Parlamentari
Popular, per no utilitzar els termes adequats de negociació, seria
més adequat instar, exigir, o demanar. I per no fer referència al
tema definitiu per al nostre grup parlamentari que és el tema de
la policia autonòmica, no podem votar favorablement aquesta
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moció. Sí que donaríem suport a l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari del BLOC per Mallorca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Costa per un temps de 10 minuts.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc també reiterar la
salutació al President de Formentera i després assenyalaré la
posició del nostre grup a l’esmena presentada pel portaveu del
Grup Mixt, Sr. Mayans.

Crec que la moció que s’ha plantejat, que ve d’un debat
d’una interpelAlació, està marcat en uns temps diferents i crec
que és important assenyalar aquesta qüestió. És una
interpelAlació que ve en un moment electoral, allà on crec que es
va tendir en algunes expressions d’una forma una mica
demagògica, o dins un debat electoral. Crec que davant una
moció, hauríem de ser capaços d’instrumentar respecte de la
matèria de seguretat pública alguna resolució, ho dic amb un
convenciment clar, del Parlament de les Illes Balears, allà on els
diferents grups parlamentaris, a ser possible tots, poséssim unes
línies que marquessin i arribar a punts d’acord. Com bé deia la
portaveu del Grup Parlamentari Popular, la matèria de seguretat
pública és de màxima transcendència, de màxima preocupació
per als ciutadans. I crec que seria bo que la ciutadania pogués
veure un ample consens en aquesta matèria.

Però evidentment la seva intervenció ha pres una part d’allò
que va ser la interpelAlació. I vostè m’obliga, encara que sigui
d’una forma breu, a reprendre aquest debat ja superat de la
interpelAlació. No compartesc, crec que és una mala forma de fer
un anàlisi, mirar de començar a extreure un concepte subjectiu
de les pàgines dels diaris..., tenen pàgines de successos. I a
partir d’aquí fer l’anàlisi polític, n’hi havia, n’hi ha i n’hi haurà.
Jo únicament Sra. Feliu la convidaria que siguem capaços
d’analitzar d’on venim, on estam i on volem anar. Per tant, jo li
parlaré de les Illes Balears, a la seva moció presenta una
resolució relativa a efectes policials disponibles. El desembre
del 2003 en teníem 2.646. A gener del 2007 en teníem 3.137. A
desembre del mateix any 3.245, bàsicament en la mateixa xifra.
Per tant, jo pens que hi ha un esforç que s’està realitzant i que
ha donat realment uns fruits i que vostè a l’estadística del
ministeri pot veure perfectament. L’estadística més elevada
d’índex de criminalitat a les Illes Balears estan marcats l’any
2002. El nivell més baix de criminalitat a les Illes Balears l’any
2007. Això és inapelAlable Sra. Feliu. Per tant, quan l’últim
Govern del Sr. Aznar se'n va anar, màxima criminalitat en
aquest país. Quan acaba la legislatura el Sr. Zapatero, l’índex
més baix dels últims deu anys.

Per tant, ens trobam davant d’aquesta situació. No entraré
ara, crec que estam en una circumstància diferent i vull tenir un
to constructiu per veure si som capaços d’articular alguna
resolució, algun dia, sobre aquesta matèria i entrarem a parlar de
la moció que vostès plantegen. Crec que d’una forma molt més
genèrica i aprofit ja per dir que crec que l’esmena presentada
des del Grup Parlamentari BLOC sintetitza d’una forma molt

clara allò que hauria de ser un esperit d’una primera resolució,
moció en aquest cas, a presentar. Jo li diré que sobre el tema
dels cossos i forces de seguretat, ja n’he fet una menció
específica i compartesc allò que ha expressat la portaveu del
Grup Mixt Eivissa pel Canvi. Evidentment que s’ha de millorar
amb cura, fins arribar a unes ràtios encara millors. Però crec que
l’objectiu que hauríem de tenir i que crec que tenim tots els
grups parlamentaris és que poguéssim articular d’una forma
consensuada un projecte, un model de policia pròpia a les Illes
Balears. Crec que aquest seria el gran objectiu i crec que això
evitaria fer uns creixements que probablement després només
portessin a transvasaments entre diferents cossos. Evidentment
sempre és necessari millorar les inversions allà on hi ha els
diferents cossos de seguretat i m’atreviria a dir que d’una forma
molt especial a un cos que moltes vegades treballa amb unes
condicions pitjors que els altres, m’estic referint explícitament
a la Guàrdia Civil que opera a les Illes Balears. Però crec que
d’una forma més substancial això ha estat corregit per l’esmena
que ha plantejat el BLOC i ja dic que nosaltres li donarem
suport i crec que seria un bon punt de confluència l’esmena
plantejada des del BLOC.

Ja per acabar em referiré a l’esmena plantejada pel Sr.
Mayans. He fet primer de tot aquesta referència a Formentera,
jo crec que Formentera ha tengut un patiment en determinades
infraestructures i qüestions com són hospitals, etcètera. Però en
aquest sentit també vull dir d’una forma clara que crec que el
més important és que aquí tenguem un projecte, que hi hagi un
model, que tenguem consens i que després es valori aquesta
esmena que vostè planteja. Estic convençut, puc anar errat, que
probablement serà bo que es comenci pels llocs més petits i els
darrers llocs siguin les grans ciutats. Probablement sigui una
bona esmena i d’acord amb l’esperit. Però jo li demanaria que
entengués que és millor que es faci aquest pla, aquest model
policial, el pla de desplegament que probablement o quasi segur
no veurem aquesta legislatura, però marquem les pautes i crec
que ens hauríem d’alegrar que aquest pla pilot, es comenci on
es comenci, però que des de Ciutadella a La Mola puguem
veure algun dia no molt llunyà una policia pròpia de les Illes
Balears. Jo crec que aquest és l’objectiu, molt més enllà de
l’experiència on es comença, però totalment d’acord.

Per tant, en aquest sentit he volgut fer una referència
claríssima a la moció plantejada pel Grup Popular. He volgut
sortir del clima i del debat dialèctic que ja vàrem tenir a la
passada interpelAlació, perquè entenc que seria bo que féssim un
exercici conjunt que en matèria de seguretat pública i allò que
és la definició del model de policia i de seguretat que volem a
les Illes Balears, fóssim capaços de treure una resolució
conjunta els diferents grups que estam representats en aquesta
cambra.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)   

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Té la paraula el grup proposant
per acceptar o rebutjar l’esmena i per contradiccions si n’és el
cas. Sra. Feliu té la paraula.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
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Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La
veritat és que puc entendre que vostès estaven fermats, ho puc
entendre. Però la veritat és que no sé fins a quin punt estan
fermats per no poder..., pareix que no estan massa d’acord amb
aquesta moció, no poder acceptar una moció allà on diu. Primer
punt, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar
amb el Govern central l’homologació del plus d’insularitat.
Segon punt, el Parlament insta el Govern a negociar amb el
Govern central el desplegament (...) de quarters i de
comissaries. Tercer punt, el Parlament insta el Govern a
negociar amb el Govern central un pla d’inversions. On és allò
que desmereix? Quin punt hi ha aquí en què no hi estiguem tots
d’acord? No ho puc entendre. Tots els diputats d’aquesta
cambra, n’estic convençuda, que estam a favor i tots farem tot
el que estigui en les nostres mans per tal de garantir la màxima
seguretat en aquesta comunitat. 

On és l’electoralisme en aquests tres punts, m’ho volen dir?
La veritat és que és mal d’entendre que vostès em diguin que no
es pot aprovar ara mateix un plus d’insularitat perquè s’està
negociant amb altres colAlectius. No, no, estam parlant de
seguretat i estam parlant que el plus d’insularitat és un dels
temes que desmotiva més perquè vengui gent preparada a
aquesta comunitat per tal de garantir la seguretat als nostres
ciutadans i visitants. Estam parlant d’aquest tema, no estam
parlant d’altres temes. Per tant, estam d’acord o no estam
d’acord que els policies i guàrdies civils que vénen a la
comunitat autònoma de les Illes Balears han de tenir exactament
el mateix plus d’insularitat que tenen els que van a Canàries?
Estam d’acord o no estam d’acord? Ho diguin clarament. Estam
d’acord o no estam d’acord que s’han d’augmentar el nombre de
quarters i comissaries a les Illes Balears? Estam d’acord o no
estam d’acord? Estam d’acord o no estam d’acord en millorar
les infraestructures? Jo la veritat és que no puc entendre en què
no poden estar d’acord vostès.

El Sr. Costa em diu que aquí faria falta cercar una moció de
consens. Presentin una esmena, no han presentat cap esmena i
diguin-me quina esmena que (...). L’esmena que ha presentat el
BLOC, jo accept aquesta esmena com una esmena d’addicció,
però no com una esmena de substitució. Hi estam totalment
d’acord, podem afegir que enriqueix la nostra moció, l’esmena
del BLOC enriqueix la nostra moció en el sentit que contempla
un punt que nosaltres no contemplam com és el tema de la
llengua. La veritat Sr. Alorda és que li puc acceptar com esmena
d’addicció, però que vostès diguin que el Parlament insta el
Govern de l’Estat a continuar millorant de manera
significativa... No hi estam massa d’acord, però així i tot jo li ho
accept com esmena d’addicció, no de substitució. Si afegim el
tema de la llengua, d’acord no està contemplada, afegim
l’esmena d’AIPF, també hi estam d’acord, contempla també el
tema de la policia autonòmica. Si afegim aquests 4 punts Sr.
Costa, més consens que el que jo estic oferint ara, afegint les
dues esmenes que s’han presentat en aquesta moció, poques
vegades trobarà tant de consens. Segurament per la seva part no
el trobaríem.

La veritat és que em costa creure que punts com el de
reclamar drets tan evidents com que els professionals que facin
feina en aquesta comunitat estiguin en igualtat de condicions
que qualsevol treballador que faci feina a una altra comunitat,
en temes tan importants com és la seguretat i que aquest no
sigui un punt que faci que es desmotivin i se’n vagin a altres

bandes, em costa creure que vostès no hi estiguin d’acord. Em
costa creure que vostès donin color polític a la seguretat
ciutadana, em costa creure-ho. La veritat és que aquesta moció
és absolutament fora de qualsevol contingut polític. Vostès em
diuen que crispam..., no, nosaltres estam dient quina és la
realitat i la realitat és que encara a dia d’avui aquesta comunitat
ocupa el primer lloc en el rànquing de criminalitat i nosaltres
volem lluitar-hi. Si deim això aquí estam fent electoralisme, si
no feim preguntes..., per cert Sra. Marí, no és cert, el meu grup
ha fet constantment preguntes, més de 800 preguntes i
intervencions en el Congrés dels Diputats i totes i cada una
d’elles han estat rebutjades en el Congrés dels Diputats, totes,
ni tan sols n’han acceptat una per part de l’equip del Sr.
Zapatero. No em digui que no s’ha fet res. Si no feim res, ens
acusen perquè no feim res i no ens preocupam per la seguretat.
Si en feim i no ens preocupam estam creant alarmisme i estam
fent electoralisme. S’aclareixin perquè la veritat és que una cosa
no va bé amb l’altra.

Jo els demanaria que es plantegin..., jo faig la proposta
d’integrar dins la nostra moció com una addicció l’esmena del
BLOC i l’esmena d’AIPF. D’aquesta manera crec que podria
quedar una moció amb uns punts que realment reflectirien
l’interès que té aquest Parlament i aquesta comunitat per
garantir la seguretat, cosa tan important, és un dret bàsic
reconegut a la Constitució per a tots els ciutadans i visitants que
vénen en aquesta comunitat. Han de tenir la garantia que en
aquesta comunitat hi trobaran seguretat. Esper que s’ho
plantegin i comptam amb el seu suport.

Gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. S’entén doncs que votam la moció i
l’esmena del Sr. Mayans.

Concretin doncs.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Jo voldria saber si el BLOC accepta la meva proposta
d’integrar-la com a addicció enlloc de substitució. Sí s’accepta
l’esmena d’AIPF.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
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Sra. Presidenta. Bé, la nostra esmena recollia, em sap greu
que no hagi estat vista així, tota la filosofia que duia el text. Per
tant, seria reiteratiu, jo crec que quedaria una redacció
frankensteinniana si ara s’assumís com addicional, en comptes
de substitució. Per tant, si no hi ha una manera de resoldre la
incongruència de la fórmula que em proposa el Grup Popular,
queda expressat el nostre suport al contingut, però no donarem
suport a la moció tal i com ha quedat expressada.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull a la sala i aplaudiments)

Molt agraït pel suport del Partit Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Així doncs, passam a la votació de la moció.

Passam a votar. Votam.

Sí 29; no 30.

IV. Proposició no de llei RGE núm. 2171/07, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament de
l'article 54 de la Llei 2/1999, de 24 de març, general
turística de les Illes Balears, i de foment de les operacions
d'esponjament turístic.

I passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa al desenvolupament de l’article
54 de la Llei general turística de les Illes Balears i de foment de
les operacions d’esponjament turístic. Per defensar-la té la
paraula el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
La proposició no de llei que presentam avui té com origen una
situació creada com a conseqüència de l’aplicació del Pla de
modernització de l’oferta hotelera, aprovat per la Llei 7/88 i que
ha tengut uns efectes molt positius per a la nostra planta hotelera
quant a modernització, millora d’aquesta planta. Però que ha
propiciat, això ha estat reconegut per distints governs, tan a
l’etapa 99-2003 com a la 2003-2007, em consta que també en
aquesta, ha propiciat que aprofitant aquestes tasques de
modernització i de renovació, alguns establiments hotelers
varen reconvertir antigues habitacions de personal, antics espais
que es dedicaven a determinats usos, s’hagin reconvertit en
habitacions turístiques, espais destinats a allotjament turístic.

Aquesta situació ha fet que es produeixi en determinats
casos una diferència entre l’autorització turística originària, el
nombre de places que té autoritzat originàriament un hotel i la
realitat, existint casos allà on hi ha més places reals que les
places originàriament autoritzades. Bé, aquesta qüestió prou
coneguda i reconeguda, com dic, pels distints governs, va ser
plantejada fins i tot a la passada legislatura en el context de la

Mesa de Turisme i va ser un dels temes que va quedar pendents
de resolució en aquella Mesa de Turisme. Jo crec que tots estam
d’acord que és important regular aquesta qüestió. Estam davant
d’una realitat social indiscutible i per tant, ens pertoca a les
institucions, en el Govern, però també en aquest Parlament,
poder oferir, plantejar solucions que vagin en la línia de resoldre
aquesta problemàtica. 

Voldríem deixar clar des del primer moment que per a
nosaltres qualsevol solució, qualsevol instrument que es pugui
donar per resoldre aquesta qüestió, ha de ser sempre des del més
estricte respecte de la legalitat urbanística. És a dir, estam
parlant de regular places que excedeixin de l’autorització
originària, sempre que les reformes, les modernitzacions no
hagin suposat mai ni tenguin en aquest moment un expedient
d’infracció urbanística, sinó que s’hagin respectat els volums,
les edificacions antigues, però els reajustaments que s’hagin
pogut produir, hagin donat com a conseqüència un número de
places superior als que costen a l’autorització turística
originària.

El problema per resoldre aquesta qüestió molts de vostès
també el coneixen i és que per poder donar noves autoritzacions,
per poder donar autoritzacions noves a aquestes places que
difereixen de l’autorització turística originària, la Llei general
turística és molt clara quan parla del sistema d’intercanvi de
places, és a dir, no podem una nova plaça turística si prèviament
no n’hem donada una altra de baixa, sistema consagrat per la
Llei general turística de l’any 99 aprovada en aquest Parlament.
És obvi també la dificultat que existeix avui en dia per trobar
aquests tipus de places que podrien permetre ajustar les
autoritzacions originàries amb la realitat actual. A més a més
d’aquesta dificultat, es podrien entrar i de fet s’ha entrat en
determinats casos que sí s’ha intentat, es podria entrar en
situacions d’especulació sobre places turístiques ja
desaparegudes, sobre places turístiques ja donades de baixa i
creim que aquest fenomen no és en absolut desitjable per a
ningú.

Per tant, la proposta que nosaltres presentam avui aquí és
una proposta de desenvolupament de l’article 54 de la Llei
general turística, que parla de la possibilitat de creació d’un
organisme de gestió, allò que es pot conèixer com a bossa de
places. Un organisme de gestió que tengui com a funció la
gestió de les places que s’han donat de baixa temporal i
definitiva durant aquests darrers anys des que es va posar en
marxa el procés de modernització hotelera l’any 1980. La
creació d’aquest organisme permetria d’entrada la constitució
d’una bossa allà on s’integrarien immediatament totes aquestes
baixes que l’administració turística competent ha donat de baixa
durant aquests darrers anys. Això formaria una bossa, un
conjunt de places allà on es podria recórrer per aconseguir les
places necessàries per aconseguir aquesta regularització.

Naturalment avui no és el moment de parlar de qüestions
que haurien de quedar pendents d’un desenvolupament
reglamentari, com podria ser la fixació del preu per plaça, és a
dir què costaria la compra de cada una de les places en aquesta
bossa. Ni qüestions per exemple relacionades com quantes
places s’haurien de comprar d’aquesta bossa per regularitzar
una plaça. Podríem parlar d’un intercanvi u per u, d’un
intercanvi u per dos o fins i tot d’un intercanvi u per tres o u per
quatre. Són coses que creim que haurien de quedar més
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pendents d’un desenvolupament reglamentari, d’un estudi
assossegat i tranquil sobre quina és la situació, de quantes places
estam parlant, de quines places disposam ja a la bossa, etc., etc.

Però en qualsevol cas sí que seria obligatòria, per
regularitzar aquestes places a les quals feia referència abans, sí
que seria obligatòria l’adquisició d’aquestes places a través de
l’organisme gestor, a través de la bossa de places. Aquesta
compra suposaria, per altra banda, un flux de recursos cap a
aquest organisme, una entrada de doblers en aquest organisme,
que permetria a aquest organisme i a aquesta bossa dur a terme
determinades operacions de millora del que són les zones
turístiques. Per això afegim un punt a aquesta proposició no de
llei, un punt que no és intranscendent, on deim que els recursos
que es puguin obtenir mitjançant aquestes operacions dutes a
terme per l’organisme de gestió, per la bossa de places, haurien
de ser recursos destinats de manera preferent a operacions
d’esponjament turístic, és a dir, a operacions de millora i
renovació de zones turístiques madures o zones turístiques de
primera generació.

Creim i pensam que és un moment oportú, creim que el fet
que sigui l’oposició, l’únic grup que en aquests moments que
està a l’oposició, que plantegi aquesta iniciativa en aquest
parlament, creim que és un moment oportú perquè de manera
consensuada, amb l’acord de totes les forces parlamentàries,
puguem complir dos objectius importants. Primer, com deia al
principi, donar sortida a una situació actual, una situació real,
una situació que per molt que ens vulguem posar benes davant
els ulls existeix i que ha constatat un govern del pacte de
progrés els anys 99-2003, la vàrem poder constatar nosaltres i
estic convençut que també l’estan constatant en aquest moment
el conseller de Turisme i el govern actual; per tant pens que
donaríem sortida sempre que es respecti la legalitat urbanística,
vull fer un altre pic un accent molt especial en aquesta qüestió,
sempre que respectem la legalitat urbanística. I per altra banda,
en segon lloc, aconseguiríem recursos i finançació, crec que
important, per dur a terme operacions de millora de les zones
turístiques.

Feim aquesta proposta des del seny, des de la
responsabilitat, des de l’oposició, per facilitar la tasca en aquest
sentit a l’equip de govern. Esper que entre tots tenguem l’altura
de mires de veure si és o no important resoldre aquesta qüestió
i si és o no important complir els objectius que marca aquesta
proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer.

(Alguns aplaudiments)

Pel Grup Parlamentari Mixt no hi ha intervencions. Per Unió
Mallorquina el Sr. Vicens té la paraula.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, és cert
que la indústria turística en aquest país ha tengut un
desenvolupament espectacular aquests darrers..., quasi segle. I
a més aquest desenvolupament ha estat molt distint segons els
anys que estudiem. 

Si miram els primers anys, els cinquanta, els seixanta, es
fomentava evidentment la quantitat, la construcció
d’establiment donant tot tipus de facilitat, i s’optava per la
quantitat en lloc de la qualitat. Actualment, ja fa anys, com bé
diu el portaveu del Partit Popular en aquesta proposta, fa anys
que s’aposta per la contenció de l’oferta i per tant això s’ha vist
de qualque manera reflectit a les distintes normatives que hi ha
hagut turístiques. El decret del 98 ja, com s’ha dit, supeditava
l’atorgament de noves llicències a l’eliminació de places
obsoletes, jo crec que això és compartit per tot els grups polítics
i pel sector, i jo diria fins i tot que per la societat balear. També
afegiria que avui en dia, a part de la qualitat, tota la matèria
turística té molt a veure amb el medi ambient, amb la natura,
amb els espais protegits, en definitiva amb la qualitat, i per tant
també indirectament amb la reconversió, tant territorial com
paisatgística o hotelera, és a dir, són dos..., si hem d’analitzar i
hem d’analitzar profundament aquest tema, s’han de tenir en
compte dues vessants: no només el sector hoteler i la
modernització, o sigui, tècnica, sinó també els beneficis cap a
la societat mallorquina, menorquina i eivissenca, i en definitiva
cap als ciutadans i les ciutadanes i del país. És a dir, s’han de
manejar aquestes dues variables.

La llei del 99, general turística, també va ser una passa més
per fomentar la competitivitat i la qualitat. S’ha esmentat també
el Pla de modernització; aquest pla de modernització va dur que
determinades places turístiques no s’ajustin a allò que demana
avui la societat actual i que de qualque manera quedin obsoletes.
Entra després -i el podem analitzar- a l’article 59 de la Llei
general turística, que més o manco contempla que es puguin
gestionar aquestes places, és a dir, qui vol obrir noves places ha
d’acudir a aquesta baixa definitiva, i en definitiva no hi pot
haver noves places que no se’n donin de baixa. 

Hem d’afegir aquí també que en matèria urbanística el pla
territorial va donar una passa més com a instrument de
reconversió, tant territorial com hotelera, quan va fer una
modificació del POOT on subjectava l’aportació de la llicència
urbanística al fet que es demolís l’establiment obsolet, excepte
una sèrie d’usos i si l’edifici tenia un valor patrimonial, i també
donava una altra possibilitat que també es pot emprar, que és
establir uns certs requisits per donar un canvi d’ús sempre que
-perquè això era una condició essencial- es fes amb un suport de
reconversió territorial; és a dir, és una eina més que en
determinats casos, com a excepció, es pot donar un canvi d’ús
sempre que també repercutís en tema de reconversió
paisatgística o territorial.

La Mesa de Turisme en efecte va parlar molt d’aquests
temes, però mai no s’ha arribat a executar res, hi havia dubtes
de la figura jurídica, hi havia dubtes, crec entendre, del nombre
de places turístiques que es veurien condicionades o objecte de
tot això, i no hi havia cap dubte, i això crec que també ho
comparteix tothom, que evidentment estam parlant d’unes
places que hi hauria, com molt bé diu el Sr. Flaquer i això ho
compartim tots, d’haver un estricte respecte a la legalitat
urbanística i a la normativa turística perquè, clar, si del que es
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tracta és de modernitzar i després no compleixen o no complim
els mínims de qualitat tornaríem enrere.

Respecte..., entram ja a la proposta del Partit Popular, que
compartim diguem la filosofia però no així la redacció. Per
què?; creim que es mesclen, i no s’acaba de redactar
correctament, tota una sèrie de paràmetres, és a dir, en primer
lloc es parla de l’article 54 però l’article 54 l’únic que fa, i és
una passa, és permetre aquest banc de places, és a dir, permet
que es pugui acudir a l’article 54 en aquest banc de places per
fer noves places sempre que s’agafin antigues places donades de
baixa. Però el que no està previst és que de qualque manera es
pugui..., el segon punt diu “regularitzar”, li podem dir el que
vulguem però jo crec que hem de dir les coses pel seu nom, aquí
no s’està parlant de regularitzar, s’està parlant de legalitzar unes
places que en principi eren una infracció a la norma urbanística
o turística, que també se’n pot parlar, però en realitat estam
parlant de legalitzar. I per a això no basta l’instrument de
l’article 54, no basta, pot ser un principi però no basta. No
queda clar quines són les condicions de legalització, que és el
que es pretén fer, quins són els requisits, i el que sí compartim
és que és una ocasió de donar un impuls important a tot el tema
d’esponjament, reconversió territorial, etc.

Per tant des del Grup d’Unió Mallorquina volem deixar clara
una sèrie de coses. Primer, que des del Govern la Conselleria de
Turisme ve fent feina amb aquesta filosofia i amb aquesta
voluntat. Segon, que aquests temes s’han de dur amb una certa
discreció i escoltant el sector, però a part del sector estudiant
tota una sèrie de vessants en matèria d’ordenació territorial, de
paisatge, de reconversió, etc. 

I després creim que s’hauria de tenir en compte tota una
sèrie de condicionaments. Creim que hem de parlar de claredat
en els plantejaments, és a dir, no hem de confondre i mesclar el
tema del banc de places amb allò que és una legalització, perquè
si és una legalització i convenim uns requisits que siguin bons
per al sector però també bons per a la societat balear,
benvinguda sigui. Per tant, article 54 bé però no basta, hem de
fer tota una sèrie de normativa nova. Segon, hem de tenir clar de
quines places parlam i de quins són els condicionaments o
requisits per regularitzar. Tercer, una seguretat jurídica, s’ha
d’habilitar exactament quin és l’instrument. I quart, que ja es
desprèn del que venim dient, respecte absolut a la normativa
turística i urbanística i, a la vegada, creim que les coses
funcionen quan tothom hi guanya, hi ha de guanyar el sector
però també hi ha de guanyar la societat balear, hi han de
guanyar les nostres platges, han de guanyar les zones verdes, els
esponjaments, etc., perquè així no pareixerà que hem fet,
diguem, una amnistia, un vestit a mida, sinó que el que hem fet
és donar solució, com bé es deia, a un problema que hi ha de fet
però aquesta solució passa per millores davant la societat.

Per tant votarem en contra. Compartim la filosofia, creim
que no està suficient madur, que això hem de fer confiança a la
feina que ve fent la conselleria i, això sí, veim aquesta
oportunitat important de donar un impuls que beneficiï el nostre
país.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds demana qualcú la paraula? El
Sr. Barceló la té.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que quan es va
discutir la Llei general turística en el seu moment des del Grup
del PSM ja es va manifestar que aquesta llei general turística
deixava moltes qüestions al desenvolupament reglamentari, la
qual cosa podia dur dificultats a l’hora d’aquest
desenvolupament, precisament, i aquesta és una d’aquelles
qüestions on la Llei general turística deixava aquesta porta
oberta, aquesta possibilitat, que a hores d’ara no ha estat
possible desenvolupar. De fet des de l’aprovació de la Llei
general turística l’any 99 fins ara aquest article 54, que fa
referència a la gestió de les places turístiques donades de baixa
definitiva, cap dels governs que hi ha hagut no l’ha duit a terme.
L’anterior legislatura, tot i que se’n va parlar en el si de la Mesa
de Turisme, no es va aconseguir arribar a un acord sobre aquest
tema i de fet ara el Partit Popular evidentment està en tot el seu
dret de reclamar al Govern el desenvolupament d’aquest
organisme, però cal recordar que els quatre anys anteriors no es
va dur a terme allò que ara es reclama.

Ens consta, de fet, que el Govern actualment està treballant
per intentar dur a terme el desenvolupament d’aquest article. De
fet des del Grup del BLOC i PSM-Verds estaríem d’acord en el
fet que una de les finalitats prioritàries, entre d’altres que
hauríem de tenir, hauria de ser que els beneficis obtinguts per
les operacions que es fessin amb les places turístiques es
destinassin a actuacions d’esponjament que ajudassin a la
recuperació sobretot i principalment de les zones turístiques
madures. Ara, mentre estiguin obertes les converses que du a
terme la conselleria, mentre no hi hagi un acord entre les
distintes parts implicades -Administració, sector turístic i
entitats de crèdit- consideram que no seria convenient aprovar
aquesta proposició no de llei, sobretot perquè hi ha massa
qüestions a l’aire. 

Allò que demana el Partit Popular no és un tema senzill de
dur a terme. Probablement l’article 54 no sigui l’instrument
adequat o com a mínim no és l’únic instrument per a la
regularització d’aquestes places que es proposa des del Partit
Popular, hi ha massa qüestions implicades i massa qüestions a
desenvolupar i per tant nosaltres en aquests moments confiaríem
en les converses que està duent a terme la Conselleria de
Turisme i per tant consideram que se n’hauria de parlar més
endavant, d’aquesta qüestió, quan ja estigui més aclarida.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari
Socialista la Sra. Crespí té la paraula.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, ens
trobam davant la proposició no de llei presentada a la Mesa del
Parlament de les Illes Balears de dia 26 de setembre del 2007.
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És evident la necessitat i la conveniència per part de les
administracions públiques de continuar la millora constant del
nostre model turístic, cercant en tot moment noves iniciatives i
sistemes per fer front a la constant evolució d’aquest sector i a
les necessitats dels seus usuaris. De la mateixa manera també és
evident la importància que s’ha de donar a la indústria turística,
i no solament quant a la quantitat, sinó també a la qualitat. Des
de fa temps s’aposta per a la millora de la planta hotelera actual
i aconseguir una depuració de les places obsoletes. Però aquesta
millora en la qualitat no solament ha d’afectar les
infraestructures hoteleres, sinó també l’entorn i la qualitat de
vida dels ciutadans que hi conviuen, tot això per aconseguir
aquest model turístic que tots cercam, on s’ofereixi un producte
de qualitat en un entorn òptim i que permeti un allargament de
la temporada.

Per tot això és necessari regular l’oferta turística afavorint
i fomentant els plans de modernització i d’esponjament de la
planta hotelera i les zones turístiques madures. Des de la
Conselleria de Turisme ja s’està fent feina en aquest sentit, i
mostra de la millora del nostre model turístic són reformes i
plans de millora i embelliment de zones madures. Des de la
conselleria s’està fent un gran esforç per dur endavant aquests
temes com a model de consens i feina conjunta de tots els
sectors implicats, i que es pretén que siguin referents
internacionals, com pot ser el cas de la Platja de Palma, de
recuperació i millora d’una zona madura turísticament parlant.

En relació a l’article 54 de la Llei general turística i la seva
aplicació, el qual és objecte d’aquesta proposició no de llei,
diria que l’article recull la creació d’un organisme que està
participat per l’administració turística competent, pel sector de
l’allotjament turístic i per entitats de crèdit sense finalitat de
lucre, i que tendrà com a objectiu, com bé han dit tots els meus
predecessors, l’assessorament i la gestió en operacions
destinades a obtenció de noves autoritzacions prèvies a
allotjaments turístics que necessitin baixes definitives d’una
autorització d’obertura dins cada una de les Illes. Per a
l’aplicació d’aquest article i regular millor totes les places
hoteleres i ajustar el seu nombre s’ha de determinar una sèrie de
punts molt importants, com són la figura jurídica més adient per
a l’òrgan gestor, la determinació del nombre de places
turístiques afectades, el respecte a la legalitat urbanística i
l’adequació de les places que s’ajustin a la normativa turística.

Des de la conselleria i durant els mesos que ja duim de
legislatura ja s’està fent feina en aquesta línia, i hem de pensar,
com bé ha dit el portaveu del PP, que no és una llei nova; per
tant, encara que ara per ara no tenguem cap resultat visible, ja
està en fases de conversa amb els actors implicats. No veim
necessària, idò, l’aprovació d’aquesta proposició no de llei per
instar el Govern a fer una tasca que ja està fent i que esperam
que resolgui de la manera més satisfactòria i ràpida, donat que
en principi, i tal com hem sentit aquí, tots estam d’acord amb el
fons del tema. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Crespí. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant? Doncs té la paraula el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
és evident que una vegada més les nostres propostes no han
tengut èxit o no tendran èxit en aquest parlament, i en aquest cas
ho lament, i ho lament sincerament i ho lament de veres pel que
he dit a la meva primera intervenció. Jo crec que era una bona
oportunitat perquè aquest parlament marcàs una opinió, fixàs
una opinió en un tema important, i no entenc massa bé quin és
el problema perquè el Parlament d’aquestes illes, per acord
unànime de tots els grups parlamentaris, pugui instar el Govern
a defensar aquestes postures i aquestes solucions davant la Mesa
de Turisme.

Tant de bo jo hagués tengut la legislatura passada davant la
Mesa de Turisme aquesta oportunitat, l’oportunitat que els grups
de l’oposició haguessin donat suport a una proposta que a mi em
consta que el Govern està treballant. Jo he vengut avui aquí a
oferir el compromís i la colAlaboració d’un grup de l’oposició
perquè el Govern pugui resoldre un problema que tanmateix hi
és. Jo he sentit aquí a les rèpliques molts de discursos, però
ningú no ha pogut negar la realitat, i la realitat és que tenim
aquesta situació d’uns hotels amb unes places per damunt del
que són les autoritzacions originàries, i tots tenim la voluntat
d’arreglar-ho, els partits polítics, el Govern, les patronals, i els
sindicats també, perquè hi ha places de feina o llocs de feina en
joc amb aquestes circumstàncies, i jo he vengut avui aquí a
oferir un consens, he vengut a oferir aquí la possibilitat que el
Parlament es pronunciàs i que el Govern tengués dins la Mesa
de Turisme una eina molt important, que és el consens de totes
les forces polítiques. Lamentablement no l’he pogut aconseguir.

Jo respondria a la resta de portaveus, al Sr. Vicens, al Sr.
Barceló i a la Sra. Crespí, que és evident; això no és una
proposició de llei, això no és un projecte de llei que hagi
presentat l’oposició; estam instant el Govern a fer una feina, la
concreció de com s’ha de desenvolupar aquest organisme, de
com s’ha de fer. És evident que ho haurà de fer el Govern. 

Parlàvem avui aquí de filosofia, i tothom justament ha
compartit la filosofia, però en el moment de la veritat, en el
moment de les votacions, com la setmana passa amb el traspàs
de competències als consells insulars, tothom ha compartit la
filosofia però ningú no és capaç de pronunciar-se aquí, en el
Parlament, que és la casa de tots i que és allà on tots els grups
parlamentaris hem d’expressar les nostres opinions, els nostres
principis i les nostres idees. Per tant ho lament. Vostès han
perdut aquesta oportunitat, però encara que l’hagin perduda ens
continuaran tenint al seu costat en aquesta qüestió. Insistesc,
insistesc: tant de bo jo hagués pogut tenir aquest suport la
passada legislatura. I quan se’m diu que nosaltres no ho férem,
tant de bo també a la legislatura anterior jo hagués tengut una
oposició més seriosa i responsable en temes com el tot inclòs,
on jo vaig haver de sofrir molt en aquest parlament, molt, i
senadors autonòmics com el Sr. Sampol i diputats que estan
avui presents en aquesta cambra del mateix grup parlamentari
del Sr. Sampol i del Partit Socialista se n’anaven de zona
turística a zona turística a parlar del tot inclòs, i avui ni el Partit
Socialista, ni el BLOC, ni Entesa, ni el PSM, no parlen del tot
inclòs, i no seré jo qui els recordi si ho han de regular o no;
vostès són responsables de les seves paraules i dels seus fets.
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Avui han tengut una bona oportunitat, han tengut una bona
oportunitat per recollir una proposta en positiu del Partit
Popular. Veig sincerament que no els interessa la nostra
colAlaboració, però no es preocupin que nosaltres insistirem,
perquè per damunt de les seves estratègies polítiques, per
damunt de les seves estratègies polítiques, per a nosaltres hi
haurà el bé i l’interès general, que és el del turisme. 

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Arribats a aquest punt passaríem a la votació. Passam a
votar..., i votam.

Sí, 29; no, 30.

V. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa
d'aplicar el procediment de tramitació directa i per lectura
única al Projecte de llei RGE núm. 1901/08, de crèdit
extraordinari per a subvencions electorals.

I passam al cinquè punt de l’ordre del dia, que correspon a
l’adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el
procediment de tramitació directa i per lectura única al Projecte
de llei núm. 1901/08, de crèdit extraordinari per a subvencions
electorals. 

Abans de debatre aquest projecte de llei procedeix el
pronunciament del Ple de la Cambra sobre la proposta de la
tramitació directa i lectura única. Algun partit vol intervenir?

Entenem que no. Doncs es pot considerar acordat aquest
procediment per assentiment. És així? Doncs queda aprovat per
assentiment.

VI. Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei
RGE núm. 1901/08, de crèdit extraordinari per a
subvencions electorals.

I seguidament passam al sisè punt de l’ordre del dia, que és
el debat i la votació del Projecte de llei núm. 1901/08, de crèdit
extraordinari per a subvencions...; un moment, no; sí? Per a
subvencions electorals. 

Qualque grup vol intervenir per fixar posició o podem anar
directament a la votació? Podem anar directe a la votació. 

També es pot entendre aprovada per assentiment? Queda,
doncs, aprovada per assentiment.

VII. Elecció de Senador per la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

I finalment passaríem al setè punt de l’ordre del dia, que és
la designació de senador per la comunitat autònoma de les Illes
Balears. 

De conformitat amb l’establert per l’article 69.5 de la
Constitució, l’article 165.4 de la Llei Orgànica del règim
electoral general, l’article 50 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Reial Decret 1683/2007, i la Resolució de la
Presidència que regula la designació dels senadors per a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, aquesta presidència
sotmet a ratificació del ple la designació efectuada per part del
Grup Parlamentari Popular en la persona del Sr. Joan Huguet i
Rotger, i en conseqüència els deman si es pot donar per designat
per assentiment de la Cambra com a senador en representació de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Aquesta presidència entén que sí. Per tant queda designat
senador en representació de la comunitat autònoma de les Illes
Balears el Sr. Joan Huguet i Rotger.

(Aplaudiments)

Sí, Sr. Huguet, té la paraula.

(Remor de veus i rialles)

En aquest cas per alAlusions.

(Més rialles)

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, presidenta, per l’ajuda. Sra. Presidenta, Molt
Hble. President del Govern de la comunitat autònoma, senyores
i senyors, vull que les meves primeres paraules com a senador
elegit per aquest parlament siguin d’agraïment. En primer lloc
agraïment sincer de la nostra portaveu i al nostre grup
parlamentari, que ha proposat el meu nom. En segon lloc,
agraïment sincer a tots i cadascun dels diputats i les diputades
d’aquesta cambra que han expressat l’acceptació de la meva
designació, i ho han fet per assentiment.

Em creguin si els dic que aquest és un fet que no oblidaré i
que esper no defraudar-los en la meva nova tasca que ara
emprendré, gràcies, moltes gràcies.

Em deixin però que passi al capítol dels records, ja que vint-
i-cinc anys d’activitat parlamentària marquen i és per açò que,
sense entrar en nominalismes, vull tenir un record especial per
a tots els diputats i diputades que han passat per aquesta cambra
des de l’any 1983. I si se’m permet, d’una manera especial per
a l’actual presidenta del Parlament que, com jo, també du vint-i-
cinc anys de presència activa en el Parlament. Un record sentit
i especial per a tot el personal de la cambra, des de l’Oficial
Major fins al darrer i més jove dels uixers que ha entrat en
aquesta casa. Un record també a tots els mitjans de comunicació
per fer la tasca que fan, no oblidem que ells són els autèntics
altaveus del que passa aquí dins.

Els que em coneixeu sabeu que ha estat norma per a mi
intentar mantenir sempre una bona relació amb tothom, amb els
del meu grup, des de la coincidència ideològica i programàtica;
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amb la resta de grups, des de la confrontació civilitzada d’idees,
però sempre des del més estricte respecte.

I per acabar aquest capítol de records i agraïments, vull tenir
un record emocionat i sincer per a dos amics, en Xisco Quetglas
i en Carlos Gutiérrez; tots dos també han estat senadors
autonòmics, del primer, d’en Xisco, vaig aprendre que la
vehemència i la convicció formen un binomi necessari per a
l’exercici de l’oratòria; del segon, d’en Carlos, vaig aprendre
que l’estudi, preparació i rigor constitueixen els ingredients
necessaris per conformar un discurs creïble. Gràcies Xisco,
gràcies Carlos.

En aquesta la meva darrera intervenció com a diputat,
deman permís a la presidenta i consideració a totes les diputades
i diputats per fer sis reflexions amb veu alta, sense altra
pretensió de dir el que pens de la tasca dels polítics en general
i dels parlamentaris en particular. Som dels que pens que hem
d’esforçar-nos diàriament per evitar convertir el Parlament en
un parlament de mamballetes per ser un autèntic parlament de
confrontació. Aquesta és la diferència entre els falsos
parlaments domesticats de les dictadures, que només tenen com
a finalitat ratificar la voluntat unipersonal del mandatari, i els
parlaments democràtics. Hem de defensar la figura del
Parlament com a lloc de debat, de confrontació, de discursos
vehements i de recursos oratoris per tal d’exposar els principals
punts de vista dels diputats i diputades i dels grups
parlamentaris. Aquesta és una prova més de la normalitat
democràtica perquè els diputats no som, no han de voler ser mai
soldats de plom uniformats, sinó que han de ser i som exponents
de les diferents perspectives de la realitat social del país.

Segon. No hem de perdre de vista que els ciutadans han de
participar, sentir, conèixer, estimar allò que ens propi: la nostra
llengua i cultura, la nostra història, la nostra societat, la nostra
vocació de pertinença a les Illes Balears. I els que tenim la
responsabilitat d’un mandat fet per a ells hem d’exercir la nostra
funció per inspirar els poders públics en el sentit de consolidar
i desenvolupar les característiques de nacionalitat comuna dels
pobles de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i Formentera, així
com les particularitats de cadascuna d’elles com a vincle de
solidaritat entre totes les illes.

Tercer. Amb totes les llums i les ombres de qualsevol obra
humana, crec que és just reconèixer que des d’aquella primera
sessió plenària del Parlament a la Llonja, el 31 de maig de l’any
1983, el poble de les Illes Balears ha viscut una intensa història
que ha marcat, baix el meu punt de vista, el període més actiu
de modernització de les nostres estructures productives, de
dinamització de la vida social i cultural i de recuperació de la
identitat de tot el poble de les Illes Balears. Queda per endavant
un camí engrescador, la posada en marxa de la plena efectivitat
del nou Estatut i el desplegament de les funcions que el mateix
text estatutari dóna als consells insulars. Però tant en aquests

punts com en les relacions habituals entre poder i oposició,
hauríem de tenir molt present aquella recomanació de Santa
Teresa: “No es menester ni lamentarse ni indignarse sino
entenderse”; el recurs constant a la gresca dialèctica no és el
millor camí de futur. I en aquesta tasca de repartiment de
responsabilitats tothom hi té una feina assignada.

Quart. Som dels que pens que l’exercici del poder ha d’estar
impregnat d’uns principis ideològics i programàtics clars,
perquè els ciutadans puguin percebre que hi ha diferents
maneres d’enfocar els problemes de la societat. Per açò fa falta
convenciment amb els propis esquemes ideològics, perquè
ningú no pot convèncer si ell no està convençut, així funciona
el sistema democràtic, fonamentat sempre en el convenciment
ferm de l’ideari dels principis, del programa que cadascú
defensa, açò sí, convenciment ferm, però sense fanatismes,
conscients que ningú no té tota la veritat. Només qui té
conviccions ben arrelades pot ser tolerant, ja que estima les
seves conviccions i reconeix que les dels demés, encara que
siguin diferents de les seves, mereixen tot el respecte; neix així
la possibilitat de diàleg i pluralisme que fan progressar les
societats.

Cinquè. Que quedi clar que el diàleg i la tolerància en
l’exercici del poder, com a qualsevol altra activitat humana no
és mai sinònim de debilitat, és sinònim d’intelAligència i
fortalesa, ja que es fonamenta en l’objectiu del bé general, del
respecte mutu i deixa de banda la imposició per la força i la
intransigència.

I sisè, som dels que pens que per mantenir un diàleg obert i
necessari és necessari tenir mesura amb les paraules i amb
l’emissió de judicis de valor sobre les persones i les seves obres.
Un proverbi grec diu: “Abans de parlar mal d’altra persona
dona-li set voltes a la llengua i després calla”. És una invitació
a fugir de la precipitació a parlar, a no improvisar els judicis
sobre els demés fins que no hàgim parlat amb ells i equlibrar les
conseqüències socials i humanes de la precipitació en emissió
de judicis que moltes vegades provoquen dany a la societat,
desarmament moral, atac a la fama de les persones i de vegades
greus perjudicis a les famílies.

I per acabar, vull dir-los que amb la dimissió com a diputat
d’aquest Parlament deixaré l’escó que he ocupat durant vint-i-
cinc anys, però no deixaré de pertànyer a la institució, ja que,
com a senador autonòmic, em dec al Parlament i form part del
Parlament de les Illes Balears que, per mandat imperatiu,
s’estableix a l’article 50 del nou Estatut d’Autonomia. És per
açò que avui aquí i ara deman que facin ús del seu dret de fer-
me comparèixer tantes vegades com faci falta davant la
Comissió d’Assumptes Institucionals per retre comptes de la
meva tasca com a senador autonòmic. El meu compromís serà
defensar els interessos de Balears per damunt els interessos
partidistes i em compromet a treballar de valent per fer efectiu
el desplegament del nou Estatut d’Autonomia; treballar per a la
revisió i millora del sistema de finançament; per al compliment
dels convenis signats i per signar entre l’Estat i la comunitat
autònoma de les Illes Balears; per a l’aplicació estricta de la
clàusula estatutària de reconeixement del dèficit financer que
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pateix la nostra comunitat i per a la millora de les nostres
infraestructures, en especial carreteres, tren i transport aeri.

Ara sí, per acabar, deman perdó si amb les meves
intervencions i declaracions he pogut ofendre. Creguin-me si els
dic que ha estat sempre fruit de les meves limitacions, que són
moltes, i mai de les meves intencions. El meu desig ara, i si no,
no acabaria bé per als que em coneixen, des de la més total i
absoluta humilitat, és recuperar l’autèntic sentit d’aquella
denominació de la cultura romana que qualificava tot l’Estat
com a senatus populusque Romanus. No pretenc ser  el Ciceró
del segle XXI, la meva vida res no té a veure amb la seva, sí que
intentaré fer de l’eloqüència l’art per convèncer i els meus
arguments els aniré construint pas a pas, i açò només es pot fer
des del respecte a la llei.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments a la cambra)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, felicitar-lo per aquests vint-i-
cinc anys de Parlament i desitjar-li, en nom de tots, molts
encerts en el futur i en el Senat.

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