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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, comença la sessió i el primer
punt de l’ordre del dia consisteix en el debat de les preguntes
amb solAlicitud de resposta oral davant el ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 2956/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a presència de cinema en català.

La primera d’elles és la RGE núm. 2956/08, relativa a la
presència de cinema en català i la formula el diputat Sr. Ernest
Ribalaiga. Sr. Ribalaiga té la paraula.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. De tots és sabut que la
normalització lingüística en comunitats com la nostra requereix
d’esforços insistents i persistents en tots els àmbits de la vida.
Per tant, d’aquí la pregunta que li demanam a la Direcció
General de Política Lingüística per tal d’argumentar la presència
del cinema en català a les sales de les Illes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Galmés té la paraula.

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

Sr. Diputat, la Direcció General de Política Lingüística té en
marxa sis accions per fomentar la difusió i la presència del
cinema en català a les sales de les Illes Balears. En primer lloc
continua amb les campanyes tradicionals per als escolars de
Nadal i de Pasqua amb una subvenció a cada una de les
entrades. 

En segon lloc per afavorir el doblatge i la subtitulació de
pelAlícules en català s’ha afegit el programa el Documental del
Mes, un cicle anual de projeccions mensuals de documentals en
versió original i subtítols en català. El Documental del Mes és
un producte de paralAlel 40, integrat dins dels projectes de
Cinema Net Europa i estrena documentals a més de 100 sales
d’arreu d’Europa. L’objectiu és acostar la llengua catalana als
circuïts no estrictament comercials. Aquests documentals es
projecten a diverses sales de les Illes, a Eivissa a Can Ventosa,
a Santa Eulàlia del Riu, a la sala municipal de Sant Francesc, a
Formentera, a l’Auditori d’Alcúdia, etcètera, Ciutadella,
Ocimax de Maó, Palma, Manacor.

En tercer lloc la tercera acció és continuar o negociar amb
la Generalitat de Catalunya un conveni de colAlaboració entre els
dos governs perquè es pugui projectar cinema en català a les
sales de les Illes, amb una inversió de 180.000 euros anuals. 
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També el COFUC és a punt de publicar les subvencions per
donar suport a les sales de cinema que exhibeixin pelAlícules
doblades al català per 60.000 euros. 

En cinquè lloc, l’Institut d’Estudis Baleàrics té una aportació
d’uns 20.000 per a produccions, subtitulació, traducció de
productes realitzats a les Illes.

I per últim cal destacar que la Direcció General de Política
Lingüística formarà part del futur Consorci d’Audiovisuals i que
entre els seus objectius prioritaris contempla el foment i
l’increment del cinema en català a les sales de les Illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés.

I.2) Pregunta RGE núm. 2968/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Sandra Morell i Cuart, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a descarrilament del tren a Manacor.

La següent pregunta és la RGE núm. 2968, rectificada
mitjançant escrit RGE núm. 2977, relativa al descarrilament del
tren a Manacor i la formula la Sra. Sandra Morell.

Sra. Morell té la paraula.

LA SRA. MORELL I CUART:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, dilluns de la setmana passada va ocórrer el que ja
és el segon descarrilament del tren de Manacor en dos mesos i
les informacions a dia d’avui encara són contradictòries, la
Conselleria de Mobilitat encara no ha emès cap informe i
pensam que és molt important saber les causes per conèixer-les
bé i evitar que això torni passar. Tenint en compte que hi va
haver 11 ferits i que l’accident podia haver estat més gros i de
conseqüències més greus i que el protocol d’actuació en aquest
cas és fàcil i ràpid mitjançant l’obertura de la caixa negra, pot
donar llum clara i evitar problemes posteriors. 

Havent passat ja una setmana, ens pot indicar el Sr.
Conseller quines foren les causes del descarrilament del tren de
Manacor de la setmana passada?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, efectivament,
dilluns dia 31 el tren que arribava a Manacor a les 9,45 no es va
aturar, com era preceptiu i va xocar contra el topall de l’estació.
Es va descarrilar una de les unitats, eren dues unitats, una triple
i una doble. I en principi s’està fent un expedient informatiu que
ja està molt avançat, tot i que encara s’ha de finalitzar. I també
s’estan investigant les causes. Tant aviat com es coneguin les
causes, com pot suposar vostè, es faran públiques amb la
màxima transparència i es prendran les mesures necessàries.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, no puc creure que
una setmana després vostès no tenguin una solució clara,
sobretot quan sabem que és molt ràpid, treure la caixa negra del
vagó, connectar-la a un ordinador i immediatament te dóna
quines han estat les causes. Tenint en compte a més que aquests
mateixos vagons són els que estan funcionant avui en dia i el
mateix vagó que va estar funcionant una hora després, amb el
mateix operari, fugint pràcticament de la policia, perquè li varen
donar l’ordre que tornés cap a Palma, quan en aquell moment
aquella persona no es pot moure del seu lloc, s’han d’obrir les
diligències penals i ha de prestar declaració així com pertoca. 

Tampoc podem entendre com el sistema de frenada
d’emergència no estigués operatiu, quan a la passada legislatura
va quedar perfectament acabat i només s’havia de connectar.
Tampoc no entenem com el conseller no va acudir al lloc dels
fets, quan hi va haver 11 ferits, quan sí acut a fer altres coses, o
quan són temes de metro i són temes en contra del Partit
Popular. Pensam que hauria de ser molt més diligent amb
aquests temes, s’hauria d’augmentar la partida de seguretat de
2,9 milions d’euros que va desaparèixer dels pressuposts
d’aquest any que vostès varen fer i pensam que s’hauria de ser
molt més seriós quan hi ha la seguretat de les persones per
davant, com en aquest cas han patit 11 ferits. Pensam que
s’hauria de ser molt més diligent i molt més ràpid, sobretot
tenint en compte que si no sabem quines són les causes podria
tornar ocórrer avui mateix, perquè són els mateixos vagons i les
mateixes persones implicades.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo no sé de què s’estranya
vostè? Sempre que hi ha hagut un accident d’aquest tipus,
bàsicament n’hi va haver un l’any 2002 a Sa Pobla, que va ser
molt semblant, i l’altre a Son Tell, també el 2004 crec recordar.
En tots aquests casos s’ha tardat entre 9 i 11 dies a fer l’informe
i comunicar les conclusions. Per tant, més o manco estam dins
aquests terminis. No sé de què s’estranya vostè sobre aquesta
tardança.
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És evident que aquesta conselleria ja compta amb molta
informació i aquesta informació evidentment l’està utilitzant per
si s’hagués d’aturar en qualque moment el servei. Però que
nosaltres sapiguem i ho hem confirmat, no hi ha cap problema
a les vies, amb el manteniment de les vies, ni el manteniment
del tren. Senzillament el que s’està esperant és corroborar tot un
seguit d’informes que ja sabem de la caixa negra, però que
volem que es corroborin per tenir un grau de rigor important i
que amb aquestes coses sempre s’ha de tenir.

Com amb el tema del metro perquè vostè m’ho ha dit, en
principi la conselleria sempre ha actuat igual, és a dir, està
esperant els informes tècnics necessaris per poder donar la
informació necessària, veraç i rigorosa. Que jo recordi, no hi ha
hagut cap informació de metro que hagi donat aquest conseller
que no vengui avalada per tot un seguit d’auditories i informes
tècnics. I el mateix faré amb l’accident del tren.

El que em preocupa més Sra. Morell és que vostès amb
aquestes especulacions i dubtes vulguin crear un clima que posi
en dubte la seguretat del tren, quan realment és un dels mitjans
més segurs que hi ha. Duim devers 20 anys de tren sense que hi
hagi hagut cap accident realment greu i que hagi tengut per
exemple ferits de gravetat. I això és molt important recordar-ho
i per tant, lament molt que tenguin aquest tipus d’actuació. I
sobretot que utilitzin aquests accidents per intentar disculpar o
minimitzar el desastre que han suposat les inundacions repetides
del metro i la corresponent...

(Remor de veus i aplaudiments)

...com deia, la corresponent tudada de doblers que varen fer
vostès amb això. Per tant, no utilitzin això en aquest sentit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens.

I.3) Pregunta RGE núm. 2957/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lladó i Pol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a observatori de treball.

La següent pregunta la formula la diputada Sra. Francesca
Lladó i Pol i és relatiu a l’observatori de treball. Sra. Lladó té la
paraula.

LA SRA. LLADÓ I POL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. A la
compareixença davant la Comissió d’Assumptes Socials de dia
11 d’octubre del 2007, la consellera de Treball i Formació
presentà les línies d’actuació de la seva conselleria, amb un
objectiu molt clar com és assolir una ocupació estable, digna i
de qualitat. En aquesta oportunitat presentà la creació de
l’Observatori de Treball, depenent de la Direcció General de
Planificació Estratègica. 

Sis mesos després voldria saber quines són les accions
realitzades a dia d’avui per part de l’observatori?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Lladó. Sra. Nájera té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Diputada. Vamos a
ver, nosotros hemos heredado del anterior Gobierno el Centro
de Estudios y Programas Laborales que nos lo encontramos a la
llegada del nuevo equipo a la Conselleria de Treball i Formació,
que prácticamente no disponía de equipo humano, dado que las
dos personas, debido a dos bajas por maternidad y al traslado de
su antigua directora a otra conselleria. En este momento
tenemos prácticamente incorporadas tres personas, una
informática, una socióloga y está pendiente de incorporarse un
estadístico.

En este momento nosotros le hemos querido dar un aire
diferente, un aire nuevo, un aire que permita de alguna manera
ser más transparente, ser más moderno, tener la información de
cómo funciona el mercado laboral al alcance de todos y cada
uno de los agentes sociales y de las empresas que estén
interesadas en conocer cómo está funcionando. Y hay
fundamentalmente tres características que yo quisiera compartir
con todos ustedes. 

En primer lugar una misión, una misión que pasa de tener
una posición informativa, a tener una posición estratégica para
conocer, para saber, para informar y para compartir. En segundo
lugar una característica fundamental que son los valores, valores
informativos, de rigor metodológico, de cooperación con otros
agentes sociales, de cooperación con otros centros de estudios
que hay en las Islas o a nivel nacional y además de ser
absolutamente accesible a todos y cada uno de los agentes
sociales o personas que estén interesadas. Y en tercer lugar estas
características que estoy planteando de misión de valores,
también una visión que nos permita adelantar en el tiempo
cuáles son las amenazas, las incertidumbres, pero también las
fortalezas que el modelo económico de estas Islas mantiene. Por
lo tanto, estas son las tres características fundamentales de esta
nueva denominación que se llama Observatorio de Trabajo de
las Illes Balears.

Respecto a las actividades concretas que hayamos realizado
y actuaciones concretas, en primer lugar nosotros vamos a
elaborar al año doce informes de coyuntura laboral, se hacen
cada mes y en este momento se han publicado ya tres que están
a la disposición de todos ustedes en la página web de la
comunidad y desde luego en la página del observatorio...

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Nájera. Vol fer ús de la paraula algú? No.

I.4) Pregunta RGE núm. 2976/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a observatori de
treball.

Doncs passam a la següent pregunta RGE núm. 2976 i la
formula el Sr. Miquel Àngel Llauger. Sr. Llauger té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquesta pregunta enllaça amb l’anterior, nosaltres efectivament
hem seguit amb atenció aquesta creació de l’Observatori del
Treball de les Illes Balears, a partir d’allò que era el Centre
d’Estudis i Programes Laborals. La resposta a la pregunta
anterior i allò que hem vist a la pàgina web allà on hi ha penjats
molts d’informes i moltes estadístiques d’interès, ja ens
permeten veure que aquest canvi de denominació correspon a la
voluntat de donar un nou impuls a aquesta entitat.

En qualsevol cas i donat l’interès que per a nosaltres té, el
que nosaltres voldríem saber a continuació és quines són les
previsions d’actuació de cara al futur que es planteja la
conselleria per a aquest Observatori del Treball de les Illes
Balears?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Llauger, en este momento desde
el punto de vista de los temas que están pendientes,
fundamentalmente hay uno que es el tema de la comunicación,
el ser capaces de poder hacer llegar a todo el mundo el trabajo
que se está haciendo en este momento desde el observatorio y
más en concreto, cada mes se publican informes de coyuntura
laboral, se han publicado ya tres, quedan pendientes por lo tanto
nueve. Cada mes también se publican notas sobre la
siniestralidad laboral, sabiendo y conociendo que esta es una
comunidad donde los porcentajes de siniestralidad son elevados,
el plan de choque que ha puesto en marcha el Govern son
informaciones de seguimiento de cómo está la situación, por lo
tanto entendemos que muy interesantes. Tres informes, uno ya
se ha publicado, sobre la evolución del mercado de trabajo. 

Habrá un informe anual para cada una de las islas previsto,
el primer se va a presentar el primero de mayo. Un anuario
estadístico que se presentará a finales de año con datos de
población y de mercado laboral de todos y cada uno de los
municipios de la comunidad. Tres monográficos que estarán en
el último trimestre de este año que van a hablar
fundamentalmente sobre el mercado laboral en los jóvenes
menores de 25 años, en mujeres y inmigrantes, que sé que es un
tema que preocupa de una manera especial. Están previstos,

como decía anteriormente, para el último trimestre de este año.
Y desde luego un monográfico sobre la calidad del trabajo que
se está preparando y se está realizando de la mano del Consejo
Económico y Social y que esperamos presentarlo antes de
finales de año.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Nájera. Vol fer ús de la paraula el Sr. Llauger?

I.5) Pregunta RGE núm. 2966/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a model econòmic de Menorca.

Passam doncs a la següent pregunta, és relativa al model
econòmic de Menorca i la formula la Sra. Antònia Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Molt bon dia. Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller
d’Economia, considera vostè que Menorca és un model
econòmic de referència? 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. La resposta és sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Gener té la paraula.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Nosaltres també pensam que
Menorca és un model econòmic a mantenir i l’hem de perpetuar.
Però precisament hi ha tot un seguit d’indicadors econòmics en
els darrers temps, ja fa un temps, que pensam que aquest model
econòmic està en perill, està en retrocés i per tant, ens preocupa
que aquest model econòmic pugui continuar. De fet, el sector
del turisme no augura gens bones perspectives des de l’any 2001
hem davallat els turistes estrangers en 150.000 persones. També
trobam que s’ha reduït la temporada turística, no aconseguim la
desestacionalització. A la baixa de la construcció hem d’unir ara
també dificultats en el calçat i la bijuteria. També hem vist com
el sector nàutic, les drassanes tenen problemes en la producció.
Per tant, tot açò ens ha duit a què per exemple en el març del
2008 tenguem un 10% més d’aturats que teníem en el març del
2007.
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Per tant, tots aquests indicadors econòmics que fan perillar
el model econòmic que teníem fins ara a Menorca, pensam que
hem de fer alguna cosa. I vostè la setmana passada ens va dir
que com a mesura només tenia previstes inversions en
carreteres. Nosaltres pensam que açò és molt poc i com a
màxim s’ajudarà al sector de la construcció, però no a aquest
equilibri que hi havia entre els diferents sectors.

Per tant Sr. Conseller, li demanam, li pregam que faci un pla
de reactivació econòmica per a Menorca, també per a Balears,
però especialment per a Menorca. Ens diguin quins dels 1.000
milions que té previst invertir se destinaran a Menorca. I davant
la inactivitat del Consell Insular de Menorca, per favor faci
alguna cosa. En aquesta tasca ens trobarà a mi i a tots els
diputats menorquins.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la primera distinció
que crec que val la pena fer és allò que entenem per un model
de creixement des d’un punt de vista estructural i allò que és
una situació de conjuntura econòmica. És a dir, crec que tots
estam d’acord que el model de creixement menorquí és un
model interessant, és un model a potenciar, però la conjuntura
econòmica en aquests moments pot ser que tengui problemes
d’alentiment, com hem dit en reiterades ocasions. Una cosa no
qüestiona l’altra. El fet que la conjuntura econòmica tengui
dificultats en alguns moments determinats, no invalida per res
que el model de creixement sigui un model interessant, sigui un
model a potenciar, sigui un model a defensar.

Com saben, aquest model de creixement és un model que ha
estat teoritzat de des fa molt de temps per distints economistes,
quan es parla de la via menorquina de creixement, de l’equilibri
intersectorial i que ha estat defensat no fa molt per aquest
economista balear amb major projecció exterior i que és en
Guillem López Casasnovas. És a dir, tot plegat, tots els experts
defensen precisament aquest model de creixement i que
descansa sobre una preservació estricta del territori. Aquesta és
una diferència substancial del model menorquí en relació a les
altres illes probablement fins fa relativament poques dates. A
Menorca tenim un pla territorial, per tant, la inactivitat que
vostè imputa al Consell de Menorca jo no la veuria de cap
manera des del moment en què és el consell insular el que va
promoure aquest pla territorial, un pla, cal recordar-ho,
consensuat amb els agents econòmics i socials i que per tant, ha
permès precisament que Menorca sigui un referent, no per a les
Illes Balears, sinó per a la Mediterrània, tal com li vaig dir
l’altre dia i li ho torn repetir, sustenten organitzacions
empresarials poc sospitoses com poden ser Exceltur, allà on hi
ha tot el capital hoteler i que té Menorca com a referent
mediterrani en el creixement econòmic i en el desenvolupament
turístic.

El fet que la situació de conjuntura no sigui positiva, perquè
no és positiva arreu. És a dir, hi ha un alentiment d’un sector
econòmic molt significatiu que és el sector de la construcció,
però en cap cas ens ha d’invalidar allò que és el model de
creixement menorquí. En aquest aspecte el Govern, li ho vaig
comentar l’altre dia i li ho torn reiterar ara, ha fet un seguit
d’actuacions concretes i que van des de les inversions que es fan
amb 25 milions d’euros en temes viaris, la promoció turística
que es fa conjuntament amb el Consell Insular de Menorca,
indicadors que també es poden tenir des de la Conselleria de
Comerç i Indústria en relació a la potenciació del teixit
empresarial que la data recent que tenim sobre exportacions de
calçat indiquen un increment del 27% en exportacions de calçat
i una millora de la rendibilitat empresarial, entorn del 6%,
segons les dades disponibles. Tot plegat fa pensar que tenim una
situació conjuntural complicada, no ho negam, ho hem dit en
reiterades ocasions, però allà on s’està fent feina de valent des
del sector públic.

De manera que el model menorquí, afortunadament, té salut,
té potència i té capacitat de creixement i de continuar
desenvolupant-se dins paràmetres de sostenibilitat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera.

I.6) Pregunta RGE núm. 2964/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Miquel Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a delimitació de la reserva marina del parc natural
de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.

La següent pregunta és la RGE núm. 2964 i la formula el Sr.
Josep Mayans i Serra. Sr. Mayans té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Fa referència al parc natural de Ses
Salines d’Eivissa i Formentera i sobretot de quines actuacions
pensa fer el Govern per delimitar la reserva marina d’aquest
parc natural?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayans. Sr. Grimalt té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Mayans, la figura de reserva
marina és una figura de protecció de recursos pesquers que no
correspon a la Conselleria de Medi Ambient la seva gestió i la
seva declaració, sinó a la Conselleria d’Agricultura. Jo no sé si
em demana pel parc o per la reserva marina. La reserva marina
no és un tema de la Conselleria de Medi Ambient.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Presidenta. Jo crec que la pregunta era prou clara
perquè diu: quines actuacions ha fet, o pensa fer el Govern de
les Illes Balears per delimitar la reserva marina del parc natural
de Ses Salines? Per tant, no sabia quin conseller em respondria
i veig que em respon el conseller de Medi Ambient, no passa
res. (...) no s’hagin donat compte de cap on anava la pregunta,
la qual cosa vol dir que és una cosa normal. O la situació que
s’ha fet és normal.

Diumenge sortia una notícia al diari Última Hora, allà on es
parlava d’un projecte important de la Torre Punta de la Gavina
de 214.000 euros, que va iniciar l’anterior conseller de
Patrimoni, vicepresident d’aquest Parlament a l’anterior
legislatura i feia referència a una rehabilitació d’una torre del
segle XVIII a Formentera. Al costat de la rehabilitació
d’aquesta torre, la Conselleria d’Agricultura, com diu vostè,
està fent aquesta actuació. Uns menhirs, uns pilots de 6 metres
d’alçada, no són 4 metres com deia el diari, són 6 metres per
delimitar la reserva marina del parc de Ses Salines d’Eivissa i
Formentera, al costat es veu la rehabilitació de la torre i jo crec
que això al costat d’un monument del segle XVIII, això és del
segle XXI i la comparació és horrorosa, hi ha altres maneres de
delimitar la reserva marina d’aquest parc natural. Hi ha altres
llocs de Balears que s’estant rehabilitant les reserves marines i
no es fa d’aquesta manera, es fan alineacions molt més petites,
no es fa d’aquesta manera.

Per tant, jo crec que tots volem un control del parc de la
reserva marina correcte, eficient i que sigui fàcil de veure. El
que no volem són aquestes coses. M’han dit també que hi van
llums damunt aquests pilots, només faltaria que hi posessin
neons. Jo crec, com deim per Formentera, que només fa falta
que hi ha per devora un Obelix al costat per parèixer talment
menhirs. Jo crec que és una actuació desafortunada que té molt
gent en contra, fins i tot el president del Consell de Formentera
no sabia res absolutament d’això, altres administracions tampoc
en sabien res. Jo faré i el president crec que també, tot el
possible perquè es canviïn. Si vostè pregunta a Formentera a
qualsevol pescador de quina manera es poden delimitar les
senyals marítimes en tendran mil i una de formes. Jo n’hi dic
una ara mateix, proposi la mateixa torre i la boia que havia a la
mar, amb una alineació natural i elements geogràfics presents i
existents, no amb aquestes coses. Jo crec que és important
perquè el paisatge quedarà així, un monument del segle XVIII
al costat d’un monument del segle XXI, si es pot dir monument
a aquestes coses.

Jo crec que és important fer una reflexió i mirar cap on
anam. Està dins un parc natural i de vegades l’administració
prohibeix moltes coses, fins i tot quasi demana la cartilla de
vacunació per fer qualsevol actuació i després ella mateixa fa
actuacions com aquesta, molt desafortunada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Mayans, vostè m’havia demanat
quines actuacions pensàvem fer de delimitació de reserva
marina del parc natural, jo li he contestat que la reserva marina
no és un tema del parc natural, sinó que és un tema
d’Agricultura. Ara bé, en relació a allò que ara em planteja,
aquesta forma de delimitació que ha duit a terme la Conselleria
d’Agricultura, a banda que tengui més o menys repercussions
damunt el medi natural, segur que en té poques, des del punt de
vista paisatgístic, evidentment té un cert impacte i mirarem de
resoldre aquest tema i de minimitzar juntament amb la
Conselleria d’Agricultura, la forma de delimitació de la reserva.

Ara des del punt de vista estrictament de protecció de la
natura no es preocupi que en aquest aspecte perquè està
controlat. Ara bé, des del punt de vista paisatgístic aquesta
forma de delimitació és agressiva i mirarem amb la consellera
d’Agricultura perquè ho facin d’una altra manera més suau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt.

I.7) Pregunta RGE núm. 2965/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a emplaçament de la depuradora d'Eivissa.

La següent pregunta és relativa a l’emplaçament de la
depuradora d’Eivissa i la formula el Sr. Josep Juan i Cardona.
Té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Fa uns mesos, a l’inici de la
legislatura, es varen plantejar un seguit de qüestions sobre les
depuradores d’Eivissa, entre elles una de les propostes que es
feien era mantenir la ubicació de la depuradora de Vila a l’espai
que s’havia pactat entre totes les institucions afectades,
ajuntament, Consell, Govern i Govern de Madrid. I aquí es va
dir, crec que ho va dir el mateix conseller, per una decisió
política s’havia decidit canviar la ubicació.
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No es va admetre la proposta del Partit Popular perquè es va
dir que era immediata, nosaltres demanàvem un termini de 6
mesos i es va dir que no, que la ubicació era immediata per mor
que la conselleria tenia clara ja la seva ubicació, o estava
tancant-ho. Per tant, no feia falta establir un termini immediat.
El fet és que a data d’avui encara no tenim, o no coneixem
almanco, la ubicació d’aquesta depuradora de Vila. El que sí
coneixem és que hi ha hagut certa polèmica sobre l’especulació
de diferents espais.

Jo li preguntaria al Sr. Conseller si la conselleria de Medi
Ambient té decidida ja la ubicació de la depuradora de Vila?
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Sr. Grimalt.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, estam a l’espera
d’una proposta d’ubicació definitiva per part del Consell i
l’Ajuntament de Vila per decidir si és adequada des del punt de
vista tècnic i donar-la per bona. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Grimalt. Sr. Cardona, vol fer ús de la paraula?

EL SR. JUAN I CARDONA:

Jo he d’agrair al Sr. Conseller de Medi Ambient que em
tracti de conseller, per això, moltíssimes gràcies, ja no, eh?, però
a part d’això, Sr. Conseller, havíem quedat que era el Govern el
que decidia la ubicació, ara resulta que no, que és una proposta
del consell i de l’Ajuntament de Vila. A mi m’és igual, li diré la
veritat, a mi m’és igual qui ho proposi i qui digui on s’ha de fer,
però pensin que s’ha de fer, el que no podem és esperar més
aquesta ubicació i el que no pot ser és discutir i esperar
informes, o propostes, o idees o proposicions quan els ciutadans
de Vila pateixen una situació totalment injusta, però a més, Sr.
Conseller, si jo no vaig errat, la proposta va dirigida a ubicar-ho
al terme municipal de Santa Eulàlia i jo a vostè, a més, l’he
sentit parlar de l’Ajuntament de Vila i del Consell Insular
d’Eivissa, dues institucions molt respectables i importants, però
jo li pregaria, Sr. Conseller, que si fan idea d’ubicar-la a
qualsevol espai que sigui fora del terme municipal de Vila facin
el favor de parlar amb les altres institucions de l’illa, és a dir,
amb els municipis afectats perquè serà la manera d’arribar a un
acord, exactament de la mateixa manera que es va fer la
legislatura passada i que ara vostès han tornat enrera. Jo no tenc
objecció que vostès canviïn, es desdiguin d’una paraula donada,
el que sí tenc és por que en aquest moment només es respectin
unes institucions i no unes altres.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Grimalt, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, ara sí, en primer lloc
aclarir-li que aquí ningú no s’ha desdit de res, evidentment, la
decisió serà de la Conselleria de Medi Ambient perquè és la
Conselleria de Medi Ambient la que avaluarà si la proposta que
ens faran des de l’ajuntament i des del consell és adequada o no,
però també des d’un principi es va acordar que serien el consell
i l’ajuntament els que cercarien una nova ubicació ja que eren
el consell i l’ajuntament a qui no els anava bé la ubicació que
teníem heretada de l’anterior legislatura.

 Efectivament vostès varen, a la passada legislatura, decidir
un terrenys, aquests terrenys estaven dins ANEI, aquests
terrenys estaven elevats i tant el nou consell com el nou
ajuntament varen decidir que no eren una bona solució. La
Conselleria de Medi Ambient respecta aquesta decisió de
consell i ajuntament, no vol des de Palma imposar la ubicació
a les institucions d’Eivissa i, per tant, han de ser ells que han de
trobar una nova ubicació que considerin adequada i que,
evidentment, també compleixi els criteris tècnics que des de la
conselleria els marcarem. 

En qualsevol cas, que em vengui vostè ara amb exigències
m’estranya perquè el problema el tenim perquè aquests darrers
quatre anys a la depuradora de Vila no s’ha fet pràcticament
manteniment, és a dir, una depuradora necessita, i més una
depuradora amb les característiques com les que té la d’Eivissa,
necessita un manteniment important per qüestions que ja he
explicat altres vegades a aquesta Cambra, i vostès esperant a
tenir una nova depuradora a aquesta l’han deixada perdre i fer
malbé. Ara el que farem nosaltres, per responsabilitat i perquè
som conscients que encara que demà mateix o fa dos mesos
s’hagués decidit una nova ubicació després la depuradora s’ha
de licitar i s’ha d’executar i el que farem és fer el manteniment
que vostès no feren, invertir en la depuradora actual perquè els
pròxims estius i els pròxims anys pugui continuar donant servei
i no generi els problemes que va generar els darrers estius als
ciutadans d’Eivissa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt. 

I.8) Pregunta RGE núm. 2969/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a manteniment de la seu
d'Spanair.

La següent pregunta és la RGE núm. 2969 i la formula la
Sra. Margalida Cabrer. Té la paraula.
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SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Fa uns
mesos que denunciam  l’empitjorament del mercat aeri a les
Illes Balears. En aquests moments s’afegeix un altre problema
que és la possible fugida d’Spanair de les Illes Balears, 1.200
treballadors que fan feina aquí a les Illes Balears, una facturació
de 1.170 milions d’euros anuals més totes les connexions que
manté actualment amb les Illes Balears són motius més que
suficients de greu preocupació.

Per desgràcia, el govern català s’ha avançat i ha donat passes
amb oferiments concrets que, al nostre judici, suposen una
ingerència intolerable cap a les Illes Balears. El govern d’aquí,
lluny de mostrar les dents, ha mantingut una actitud d’anar al
darrera dels catalans. Fa quinze dies es varen reunir amb els
sindicats per dir-los que no sabien res, realment insòlit, després
es varen reunir amb un possible comprador, amb Gader, varen
assegurar que la seu es mantindria a Palma i el dia següent
Gader ho va desmentir dient que no era cert i que la seu es
traslladaria. També s’han reunit amb la Generalitat de
Catalunya on els ha dit que la seu els és igual que sigui a Palma,
però que el principal aeroport ha de ser el Prat, quan ara
l’aeroport principal és Son Sant Joan. 

Jo crec que duim molt de temps perdut i per això, perquè és
un tema molt important, ens agradaria saber, quines mesures
concretes pensa adoptar el Govern de les Illes Balears? Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Té la paraula, en nom del
Govern, el Sr. Vicens.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, a part, jo li contestaré la
pregunta que em fa, però, evidentment, no estic gens d’acord
amb tot aquest escenari que han dit vostès del transport aeri
perquè més que empitjorar jo diria que ha millorat bastant.
Vegem, des que el procés de la venda d’Spanair es du a terme,
el Govern fa totes les passes possibles a les seves mans i,
evidentment, dins el marge de les seves competències per
assegurar que la seu d’Spanair, la seva base i, sobretot, la seva
connectivitat es mantenguin aquí. Les mesures concretes que es
puguin fer, evidentment, dependran de qui és el comprador final
perquè no és el mateix que sigui un o un altre.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, nosaltres no
compartim la seva actitud d’espera i letargia, no la compartim
i tampoc els sindicats que varen dir des del primer moment que
el Govern de les Illes Balears havia reaccionado mal y tarde.
La realitat és que el govern català, sense que hi hagi cap oferta

concreta, ja ha dit que el possible comprador podrà disposar de
la terminal sud de l’aeroport de Barcelona, que és pràcticament
un nou aeroport que es fa a Barcelona com, per exemple, ha
ofert a Ryanair 14 milions d’euros perquè es quedi a Girona, per
tant, pren mesures molt concretes en el mercat del transport aeri
tant pel que fa al futur d’Spanair com per altres companyies
aèries. 

Nosaltres aquí no feim res, estam aturats, és un tema molt
important perquè implica a les pròpies famílies dels
treballadors, per les connexions aèries de les Illes Balears i pel
que reporta, evidentment, de facturació i d’ingressos cap a les
Illes Balears; per tant, jo crec que aquesta situació d’anar
darrera dels catalans, que és la situació que vivim, no és una
bona actitud del Govern de les Illes Balears. Nosaltres
vigilarem, ens agradaria un canvi d’actitud i que realment es
concretessin mesures, com fan altres governs, amb una
intromissió que nosaltres consideram totalment ilAlegítima.
Esperam un canvi d’actitud, una reacció i que, efectivament,
Spanair, amb el seu futur comprador, es quedi aquí a les Illes
Balears com en el seu moment nosaltres ho vàrem aconseguir
amb Air Europa que va traslladar la seva seu de Salamanca cap
a les Illes Balears i que ha generat molts de llocs de feina, que
fa un any i mig o dos es va inaugurar un nou hangar a l’aeroport
de Son Sant Joan amb tot el que implica d’especialització
tècnica i de personal qualificat i, per tant, ens agradaria una
actitud igual, en aquest sentit, i, sobretot, que no ens deixàssim
trepitjar per cap altra comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Cabrer, miri, jo crec
que aquestes declaracions que diu vostè dels sindicats jo, la
veritat, és que avui he vist per la premsa que els sindicats estan
bastant satisfets de totes les passes que fa el Govern, no sé si
llegim la mateixa premsa.

Per altra banda, hem fet moltes passes en aquest sentit i
moltes actuacions en l’àmbit institucional, ens hem interessat
per les futures actuacions de la comissió nacional, de la
competència, hem parlat moltíssim amb la Direcció General
d’Aviació Civil, ens hem preocupat de tenir una interlocució
molt fluida amb els sindicats i sobretot, el més important, és que
a tots i cada un dels compradors o dels futurs compradors i
també a SAS, com a venedora, se’ls ha transmès la voluntat del
Govern que tant la seu com també la base estiguin aquí i,
sobretot, que les connexions i les freqüències es mantenguin. 
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Jo crec que aquest és l’objectiu abans de saber qui és el
comprador, crec que queda ben clara la preocupació que ha
tengut el Govern en aquest sentit i totes les passes que ha fet
crec que són les que s’havien de fer i jo, la veritat, no record
haver vist, vostè que tant ho demana, cap tipus d’actuació que
fes vostè, perquè li record que la venda d’Spanair és de juny del
2007, i no record haver vist cap passa en aquest sentit. De totes
formes celebr moltíssim la seva preocupació amb el tema
d’Spanair i veig i celebr el canvi d’actitud que tenen amb la
qüestió del transport aeri perquè darrerament, fins i tot, una
companyia aèria havia amenaçat d’anar-se’n atesa la seva
política en transport portuari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens.

I.9) Pregunta RGE núm. 2958/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Anna Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a programa de recerca, investigació i
innovació.

La següent pregunta és la RGE núm. 2958, relativa al
programa de recerca, investigació i innovació i la formula la
Sra. Aina Crespí.

Sra. Crespí, té la paraula.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta va dirigida al
conseller d’Economia. Dins els objectius marcats per aquest
govern, i més concretament dins la seva conselleria, hi ha el de
donar un fort impuls als programes de recerca, investigació i
innovació. Sabem la importància que té dins la nostra societat
la creació d’àrees d’innovació i recerca per atreure activitats de
recerca i de desenvolupament i innovació i altres activitats
empresarials d’alt valor afegit, també el foment de la recerca
científica i tecnològica en àrees que consideram d’interès
estratègic per a les Illes Balears. Per tant, voldria, Sr. Manera,
que ens concretés una mica més i ens expliqués quins
programes de R+D+I es volen impulsar aquest any des de la
seva conselleria. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la conselleria, el
Govern, treballa en el nou pla de ciència i tecnologia que té tres
eixos claus: el primer és el foment de la investigació bàsica i
aplicada, el segon és la transferència de coneixements de
tecnologia a les empreses i el foment d’empreses tecnològiques,
i el tercer la divulgació científica. Són els tres eixos amb els
quals treballam en unes àrees prioritàries de coneixement que
serien el turisme, el medi ambient i tots els temes que es
relacionen amb la sanitat, serien les tres línies d’investigació
potents que emanen del nou pla de ciència i tecnologia. 

Seria interessant remarcar, particularment, tot allò que afecta
investigació més desenvolupament més innovació en aquests
moments atenent que és un factor que entra de ple dintre tot
aquest debat sobre la diversificació de l’economia de les Illes
Balears. S’entén així, des d’aquesta òptica, que diversificar
l’economia balear no es tractaria tant de fomentar de forma
artificial altres sectors com d’esperonar el que significa la
diversificació dintre del sector terciari per anar cap a activitats
de caràcter quaternari o quinari. 

Això és el que feim utilitzant el parc BIT com a laboratori
de treball, d’aquesta forma el que feim és replantejar la idea del
parc BIT, una idea original molt potent al seu moment que es va
desvirtuar amb el decurs del temps i que en aquests moments es
replanteja de bell nou. Una dada que em sembla important, entre
el juliol del 2007 i ara mateix, vint noves empreses s’han
instalAlat en el parc BIT, empreses d’alt valor afegit relacionades
amb el món audiovisual, amb la tecnologia punta i amb tot el
que afecta, sobretot, el món turístic. 

En aquest aspecte el que s’intenta des del Govern és
estimular i facilitar la feina en la constitució de clusters
empresarials al parc BIT, particularment tot allò que fa esment
a clusters turístics, en aquest aspecte Turistec seria l’exemple
important d’innovació que nosaltres estimulam i contribuïm a
esperonar des de la conselleria, un cluster compost per més de
cinquanta empreses d’alt valor afegit relacionades amb el món
i amb el mercat internacional i que aporten molta activitat,
repetesc, diversificada en relació amb el sector terciari, però, a
més a més, s’estudia la viabilitat d’un cluster de medis
audiovisuals també instalAlat al parc BIT i un altre d’entitat més
petita amb una relació directa amb els programes d’investigació
a la Universitat de les Illes Balears, sobretot el que fa esment a
biotecnologia mèdica. De manera que és un element important
que contribuirà a diversificar el nostre teixit productiu, a tirar
cap a activitats de caràcter quaternari i quinari i connectar el que
ens sembla molt important, el món de la R+D+I amb el teixit
empresarial. Sembla que aquestes són passes que es duen a
terme de forma pausada, però contundent perquè aquesta
diversificació es faci efectiva.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera. 

I.10) Pregunta RGE núm. 2967/08, de l'Hble. Diputat
Sr. José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a distribució del fons de
cooperació municipal.

La següent pregunta és relativa a distribució del fons de
cooperació municipal i la formula el diputat Sr. José María
Rodríguez. Sr. Rodríguez, té la paraula.
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EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, el Decreto 22/2005,
del 4 de marzo, regula el régimen jurídico, los criterios de
distribución y el funcionamiento del fondo de cooperación
municipal, también crea la comisión mixta entre la
administración autonómica y las asociaciones municipales, en
este caso la FELIB y la MIB, comisión que analizará y
propondrá los criterios aplicables para el reparto del fondo de
cooperación municipal. Esta misma comisión, también establece
el decreto, ha de reunirse en el primer trimestre de cada año a
los efectos de proponer los criterios que serán de aplicación al
fondo de este ejercicio. Estamos a 8 de abril y todavía no se ha
reunido esta comisión previa al reparto anual. ¿Cuándo está
prevista convocarla, Sr. Conseller?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. En relació amb la pregunta que
s’ha adreçat a aquest conseller, que no és exactament la mateixa
que ha expressat oralment el diputat, però això és una pràctica
habitual en les seves preguntes, li vull respondre que la
distribució del fons de cooperació municipal està previst per a
les properes setmanes.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sr. Conseller, no quiero disentir de usted pero yo aquí le
pregunto la pregunta que he formulado, ¿cuándo piensa el
Gobierno de las Islas Baleares distribuir los fondos de
cooperación municipal? Evidentemente si antes tiene que
reunirse la comisión mixta y no se ha reunido dentro del primer
trimestre, le pregunto cuándo piensa convocarla porque es a
partir de aquí que usted pueda distribuirlo o ¿piensa distribuirlo
sin reunir la comisión mixta, Sr. Conseller?, yo creo que no. 

Mire usted, yo creo que los municipios, que son las
instituciones que más necesidad tienen de dinero porque son las
menos dotadas y las peores financiadas que tenemos pero
además tienen necesidad también de liquidez porque
normalmente casi todos los impuestos se pagan a final de año
mientras que ellos tienen que soportar gastos desde el mes de
enero hasta el mes de diciembre, están necesitados de que les
llegue cuanto antes este fondo de cooperación municipal que
este año tiene un aumento importante debido a la Ley de
régimen municipal y de régimen local de las Islas Baleares, y yo
creo que es importante que cuanto antes se convoque esta
comisión, se establezcan los criterios, se llegue a un acuerdo y
se ponga a disposición de los municipios esta cantidad de
dinero, que lógicamente les vendrá como agua de mayo, y si es
posible hacerlo en abril o en mayo iría mucho mejor que si lo
hacen en septiembre u octubre. 

Yo por eso insto al Sr. Conseller que cuanto antes reúna a la
comisión, que la convoque, que si es posible que el año que
viene se convoque el primer trimestre como dice el decreto, o
derogue el decreto y ponga otra normativa, pero en definitiva
que todos seamos capaces de que los municipios reciban la parte
que les corresponde del Gobierno lo antes posible.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Rodríguez, comença a
tenir-me preocupat perquè vostè que controlava tota la
informació d’aquesta comunitat autònoma fins fa molt poc
temps ara em demostra que ja no ho fa, és la segona vegada que
en una pregunta em diu coses que no són certes. 

La comissió es va reunir dins el termini que marca,
efectivament, el Decret 22/2005, es va reunir el Govern, la
FELIB i la MIB dins el termini que marca, no se’n temi em
comença preocupar-me per vostè, òbviament, no per la
comunitat autònoma, però significa que segurament el seu
declivi polític li comença a arribar. 

Dir-li que el Govern va acordar amb la MIB i la FELIB que
faríem una propera reunió per tancar definitivament els criteris
de la distribució del fons, per tant, no és cert que hi hagi hagut
incompliment, no és cert, es va fer dins el termini i hem quedat
amb la MIB i la FELIB que farem una pròxima reunió que serà
la definitiva. 

Dir-li de totes maneres, perquè a mi m’agrada que vostè em
recordi les obligacions que té el Govern de compliment de la
normativa, que vostès, l’experiència que tenim, els antecedents
dels dos anys que es va distribuir el fons dins aquesta comunitat
autònoma, l’any 2007 el fons es va distribuir el mes de maig i
l’any 2006 es van distribuir el mes d’agost. És a dir, que les
coses les hem de posar en relació amb quina és l’experiència,
nosaltres, li dic, que hem complert taxativament un decret que,
per altra banda també li he de dir, Sr. Rodríguez, no tenim
intenció de modificar. Crec que el decret és bo i que, per tant,
nosaltres mentre els representants municipals no ens demanin la
modificació no la farem perquè pensam que està feta amb bons
criteris. 

Dir-li, en definitiva per acabar, que amb el tema de
l’augment dels pressuposts a distribuir d’aquest fons,
efectivament, hi ha un augment nominal, però que a la pràctica
poden trobar un decrement perquè els distints convenis que ens
varen deixar pactats amb els vuit ajuntaments del Partit Popular
a l’anterior legislatura farà que la distribució que facem entre els
ajuntaments serà inferior a la dels altres anys.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Moragues. 

I.11) Pregunta RGE núm. 2955/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a estat financer del
COFUC.

La següent pregunta és la RGE núm. 2955, relativa a l’estat
financer del COFUC i la formula la Sra. Cristina Rita i
Larrucea. Sra. Rita, té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Aquesta pregunta va adreçada a la consellera de Cultura. El
nostre grup reconeix la importància del Consorci per al foment
de la llengua catalana i la projecció exterior de la cultura de les
Illes Balears que té entre les seves funcions l’assessorament en
català als ciutadans, les publicacions, l’ensenyament i la
dinamització lingüística i també la dinamització, l’intercanvi i
la projecció exterior de la nostra cultura. Atès que ens han
arribat veus sobre els problemes de finançament que ha patit el
COFUC per haver d'eixugar un important dèficit, un important
deute anterior, ens podria informar sobre quin era l’estat
financer en què es trobava el COFUC quan va entrar la nova
gerent?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Sra. Galmés, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra.
Diputada, la gerent del COFUC es va incorporar el passat dia 7
d’octubre del 2007 i, en principi, i malauradament, només per
rebre creditors. El mes de juny del 2007 no quedava res del
pressupost del 2007 que era de 2.777.849 mil euros i, a més a
més, tenia un deute acumulat d’anys anteriors i del mateix 2007
d’1.415.471 mil trenta-u euros. Es devien doblers a la Fundació
Universitat-Empresa, a la Universitat de les Illes Balears, a
diverses empreses gràfiques, als multicinemes Porto Pi per la
projecció del cinema en català, entre d’altres, a més es devia el
lloguer del centre d’autoaprenentatge del Llevant, des de la seva
creació en el 2005, per un import de 30.000 euros, també es
devien els pagaments de lloguers i despeses de comunitats
d’altres locals que ocupa el COFUC per una xifra de gairebé
70.000 euros i, per altra banda, també cal destacar que des del
27 de juliol del 2004 es va concertar amb una entitat bancària
una pòlissa de crèdit per un import de 300.000 euros que s’ha
renovat per fer front a les desfases de tresoreria i que enguany
hem tornat a renovar perquè hem d’assolir tot aquest deute.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Galmés. Vol fer ús de la paraula? No.

I.12) Pregunta RGE núm. 2974/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a política d'esdeveniments.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 2974, relativa a
política d'esdeveniments. La formula el Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. La
setmana passada es va dur a terme el 43 cinturó ciclista
internacional a Mallorca, és una prova que té història i que ha
tengut sempre molt d’èxit, varen participar 24 equips en
representació de vuit països. Al Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina ens agradaria saber l’opinió del Sr. Conseller de
Joventut i Esports respecte del risc que hi va haver que no es
pogués realitzar aquest any el 43 cinturó ciclista per manca de
recursos econòmics o ajudes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Té la paraula el Sr. Cañellas.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats. Sr.
Diputat, òbviament, vàrem gestionar quasi fins el darrer
moment la possibilitat que es realitzàs aquest cinturó, finalment
s’ha fet, però això reflecteix que realment hi ha un problema
dins el món de l’esport ja no només a nivell de patrocini sinó
també a nivell de realització, de patrocinis i d’ajudes a
determinades activitats que fins ara s’han fet. Això és un
problema real que tenim i és un reflex de qualque cosa que
comença a passar i, bàsicament, també dóna l’oportunitat
d’explicar dues coses: per un costat, el perquè d’aquest
problema i aquest problema, bàsicament, és perquè comença a
haver-hi una forta crisi de patrocini econòmic privat, després
tenim un problema heretat d’un gran deute que fa que aquesta
conselleria tengui problemes econòmics per fer front a aquesta
crisi que ens ve derivada dels patrocinis esportius privats i per
l’altre costat, també, fins fa poc s’havia impulsat una dinàmica
en la qual determinats elements, no només empreses, vivien per
sobre de les seves possibilitats i, òbviament, ara el Govern té
més problemes a l’hora de sortir a (...). 
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El fet que s’hagi fet aquest cinturó ciclista ens dóna la
possibilitat d’explicar com aquest govern intenta ajudar amb els
problemes esmentats anteriorment. El primer de tot és la
coordinació institucional, nosaltres no podíem arribar, però la
Conselleria de Turisme sí va fer un esforç i va aconseguir que
als doblers que nosaltres no podíem donar, hi arribassin ells i es
va poder desenvolupar aquest cinturó ciclista. La coordinació,
en aquest cas, no només és de la Conselleria de Turisme i la
Conselleria d’Esports sinó que també altres esdeveniments que
s’han realitzat aquestes setmanes passades, gràcies a aquesta
coordinació entre distints elements, s’han pogut fer proves. Una
de les coses més clares és el tema del campionat d’Espanya a la
piscina de Son Hugo o les grades que pot haver-hi ara dins (...)
del Palma Arena, realment les grades són de distints
ajuntaments, els camions que transporten aquestes grades ens
els han deixat el Consell de Mallorca i molt del personal que fa
feina, tant a Son Hugo com al Palma Arena, és personal de
l’IME, per tant, aquesta coordinació és vital per palAliar els
problemes econòmics. 

Des d’aquesta conselleria feim un gran control de despesa
i, sobretot, de control pressupostari i, a més, una altra cosa que
es farà serà un criteri de repartiment de doblers clars perquè
tothom tengui clar que li donaran finalment i no pugui entrar en
aquest joc de gastar més del que tenguin i després venir amb
problemes que aquesta conselleria en aquests moments no pot
arreglar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cañellas. 

I.13) Pregunta RGE núm. 2970/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures per frenar la pujada de preus.

La següent pregunta RGE núm. 2970, relativa a mesures per
frenar la pujada de preus i la formula la diputada Sra. Maria
Rosa Estaràs i Ferragut. Sra. Estaràs, té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, els ciutadans de les
Illes Balears tenen problemes per arribar a fi de mes. Avui
tenim una inflexió interanual d’un 4% i fa un any era de 2,3%,
saben vostès que la inflexió és l’impost més injust. Els preus
han pujat una vegada i mitja més que a la resta de la Unió
Europea i podríem dir que a les Illes Balears la inflació puja 8
dècimes més que a la Unió Europea, ha pujat també el transport,
el gas, l’electricitat, el telèfon, aquí a les Illes Balears, més
concretament a Mallorca, el fems i també les hipoteques, els
productes bàsics, la llet un 27%, els ous un 14% o el pa un 10%.
Sr. President, quines mesures ha pres vostè, o el seu govern, per
tal que es pugui frenar aquesta pujada de preus i es pugui
alleugerir en benefici dels consumidor que són els ciutadans? 

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, vostè sap que
hi ha tota una sèrie d’elements que són externs i que afecten,
efectivament, l’economia, com és la pujada del petroli o
l’encariment de les matèries primeres, o també el que està
passant o les dificultats que està passant el sector de la
construcció.

Està clar que les comunitats autònomes tenen un limitat
camp d’actuació en relació a tots aquests temes. El que sí poden
fer les comunitats autònomes és reforçar l’economia i a la
vegada també, com no pot ser d’altra manera, fer polítiques
socials per facilitar la vida als ciutadans i a les ciutadanes, i això
és el que està fent aquest govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Antich, li donaré un parell
d’idees, ja que no me n’ha concretada cap i potser des de
l’oposició una vegada més el tornarem a ajudar. En primer lloc,
el preu de l’alimentació segons l’INE ha pujat un 7,2% i els
nostres pagesos estan pitjor que mai perquè ells cobren menys
i els preus pugen. Li suggeresc que prengui mesures per
disminuir la diferència entre el que cobren els pagesos i el que
paguen els consumidors.

Dos: el transport ha pujat un 6,9% i el seu govern no ha pres
cap mesura; li suggeresc que faci una mesura que abarateixi el
preu del transport. 

Tres: el sector turístic, hotels, bars i restaurants, ha pujat un
4,8% i vostè sap com és d’important per al futur d’aquestes illes
no perdre competitivitat; a Alemanya avui hi ha menys de la
meitat d’inflació que a les Illes Balears, pensi que això és un
cost per als turistes molt semblant al que podria ser l’ecotaxa. Li
suggeresc que introdueixi un nou tema a la mesa de negociació
pel turisme, un tema que parli de la pujada de preus i de la
competitivitat.

Quatre: el 79% dels comerços avui venen molt menys que
fa un any, els ciutadans tenen menys euros per consumir; li
suggeresc, per tant, que la Conselleria de Comerç es posi en
marxa i reactivi aquest tema per reactivar les vendes.

Cinc: habitatge, deixi de construir a sòl rústic; li vaig donar
aquest consell fa molts de mesos i al final ha hagut de venir a
les nostres. Faci un pla d’actuació perquè quan pugin les
hipoteques els ciutadans de les economies més difícils, amb més
dificultats, puguin tenir unes ajudes. Baixi els imposts per situar
més doblers en mans dels ciutadans per poder decidir. 
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Vostè, Sr. President, ha dedicat massa energies a arribar a
acords amb els seus socis de govern i això ha restat molt de
temps per poder arreglar els problemes dels ciutadans. Les
dades, president, són preocupants, i reclamen mesures
concretes. Em sap greu, però el seu govern de moment no
genera ni certeses, ni confiança, ni ilAlusió per afrontar aquesta
situació. Al Govern li falta previsió per avançar-se als
esdeveniments; fa uns mesos els vaig alertar de l’alentiment
econòmic i vostès continuen de brazos cruzados o caídos.

Gràcies, Sra. Presidenta.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Estaràs. El primer que
li he de dir és que ho tenim molt difícil, baixar imposts, amb el
berenar que ens deixaren vostès, perquè tenim molts  deutes i
els hem de donar resposta.

Per altra banda intercanviem idees, sempre són benvingudes
les idees, venguin d’allà on venguin. De totes formes li he de dir
que aquestes que m’acaba de donar són bastant buides de
contingut. Li he de dir que aquest govern ja està actuant en
matèria de política d’habitatge, ja hem comprat sòl, ja estam
fent reserva de sòl, cosa que no deixaren vostès. Tenim un
decret precisament en el Consell Econòmic i Social per tal
d’ajudar a la rehabilitació i per tant per ajudar les famílies a
l’adquisició d’habitatge usat. 

Tenim..., des d’Agricultura hem posat en marxa un pla de
xoc en matèria d’agricultura precisament per ajudar els pagesos
a reforçar la seva situació; també ja hi ha creat un observatori de
preus. Des de Serveis Socials estam fent una feina jo crec que
molt important de consolidar la Llei de dependència; he de dir
que vostès ens la deixaren així com ens la deixaren. Des de la
Conselleria d’Economia i Hisenda ja s’han fet accions com per
exemple allò dels préstecs ICO per ajudar els emprenedors i les
petites i mitjanes empreses. Tenim un pla d’escoletes en marxa
que ajudi a donar aquest servei a moltes famílies, que puguin
conciliar la vida laboral i familiar i puguin tenir uns serveis a
uns bons preus. Tenim nous serveis en matèria de salut... En
definitiva, són un caramull d’actuacions les que estam
realitzant.

Els he de dir que nosaltres no perdem temps parlant dins el
govern, nosaltres empram molt de temps per pactar amb la
societat, cosa que vostès no feren, i per això efectivament,
treballant conjuntament amb empresaris i sindicats, estam
prenent totes les mesures; ho estam fent, Sra. Estaràs, amb la
societat, vostè hauria de parlar un poc més amb la societat.

(Petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antich.

II. InterpelAlació RGE núm. 1968/08, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern de les Illes Balears duta a terme des de la
Conselleria de Presidència.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de la interpelAlació núm. 1968, presentada
pel Grup Parlamentari Popular. Per defensar-la té la paraula el
Sr. Rodríguez per un temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, Sr.
Conseller de Presidencia, era pretensión del Grupo
Parlamentario Popular debatir en esta interpelación las políticas
concretas que el Sr. Conseller anunció en su comparecencia al
comienzo de la legislatura ante la Comisión de Asuntos
Institucionales, el pasado 3 de octubre de 2007. 

Anunció actuaciones en relación a la presidencia de la
Euroregión, a la Comisión Interparlamentaria de Acción
Exterior, a los trabajos para el reconocimiento de la
especificidad insular en la normativa y las políticas de la Unión
Europea, a la gestión y a los (...) para que el Tratado de Lisboa
mantuviera la misma consideración sobre la insularidad que la
nonata Constitución Europea, las actuaciones para fomentar los
derechos de los inmigrantes oriundos de Baleares y residentes
fuera de las islas, el proyecto de la quinta isla, la apuesta
decidida por la juventud en la tercera generación de inmigrantes
de Baleares, los contactos mantenidos con la Fundación
Universitat-Empresa y la Fundación Cátedra Iberoamericana
para que los jóvenes emigrantes descendientes de Baleares
realicen estancias en empresas cuyo origen está y la sede en
Baleares pero que están radicadas en sus países de residencia.
En definitiva, Sr. Conseller, todo un abanico de proyectos
interesantes que usted esbozó en esta primera intervención de la
legislatura, todo ello como explícitamente usted anunció,
abriendo una nueva etapa basada también en este caso en la
transparencia y en la ecuanimidad. 

Con este objetivo nuestro grupo hizo una serie de preguntas
a la fundación. Preguntamos la relación de misiones y
actividades de la Fundación Baleares en el exterior;
preguntamos la relación de cada uno de los objetivos y de cada
una de las misiones realizadas. Preguntamos los contratos
subscritos por la fundación con empresas o personas para cada
una de las misiones o actividades realizadas, y preguntamos el
importe de los gastos realizados en las misiones o actividades
llevadas a cabo.

He de manifestarle, Sr. Conseller, mi decepción por las
respuestas recibidas, las cuales manifiesta. Lo que sus
respuestas nos contestan no responde a lo que usted anunció en
su comparecencia, y evidentemente sus respuestas no son ni
transparentes ni ecuánimes. Espero, Sr. Conseller, que en las
próximas preguntas que en breve realizaremos insistiendo en
estos mismos temas se preocupe usted personalmente de que las
respuestas reflejen el espíritu y la letra de lo que usted anunció
en su comparecencia y nos informen de los trabajos
desarrollados en cada uno de los proyectos que usted relató en
aquella ocasión, y que en principio tan interesantes nos
parecieron por resultar beneficiosos tanto para los ciudadanos
oriundos que viven fuera de nuestro territorio, para los que aquí
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vivimos permanentemente y que tenemos que estar sometidos
a la insularidad. 

Como he indicado no podemos entrar en políticas concretas
impulsadas y realizadas por la fundación dada la falta de
información suficiente de que disponemos, pero sí creo
conveniente y necesario analizar la actuación que para dotarse
del personal propio ha desarrollado dicha institución, por otra
parte personal necesario para poder realizar las importantes
funciones que tiene encomendadas y también las que usted
anunció. El 21 de septiembre de 2007 se reúne el patronato de
la fundación y aprueba las bases de oferta pública para dotarse
de personal fijo: un jefe técnico de administración con el nivel
de licenciado en derecho; un técnico de grado medio con el
nivel de título universitario de grado medio; un administrativo
contable, bachillerato o equivalente; un auxiliar de dirección,
graduado escolar o equivalente; dos auxiliares administrativos,
graduado escolar o equivalente, y un ordenanza, certificado
escolar o equivalente; en total siete plazas. 

El 8 de octubre de 2007 se producen cuatro despidos, en
principio calificados por la fundación como por fin de contrato;
de los trabajadores despedidos tres acuden al TAMIB, y la
fundación reconoce que el despido no es por finalización de
contrato sino que es improcedente. Durante los meses de
octubre y noviembre se producen diversas contrataciones de
personal interino en base a las plazas convocadas por el acuerdo
del consejo de la fundación de 21 de septiembre; he de
manifestarle que desconozco el sistema empleado para realizar
esta selección de personal interino, si bien de los que han
entrado dos trabajadores ya tenían relación con la fundación
anteriormente: una cuyo contrato anterior finalizó el 18 de
septiembre de 2007, y otra que fue despedida el 8 de octubre de
2007 junto a los otros tres trabajadores, si bien ésta optó por no
acudir al TAMIB, donde sus tres compañeros vieron reconocido
su despido como improcedente; bien al contrario, esta
trabajadora que no acudió al TAMIB ha visto reconocido su
comportamiento con un nuevo contrato de trabajo, eso sí, el
anterior era de 22.000 euros y el actual es de 33.000 euros,
aumento del 50%. Que cada uno saque sus propias
conclusiones.

El 15 de noviembre de 2007 el presidente de la fundación
toma una resolución mediante la cual se aprueban las bases de
convocatoria que contienen modificaciones substanciales de las
que fueron aprobadas por el patronato el 19 de octubre de 2007.
Se reduce el número de plazas a concurso, no salen a
convocatoria ni la de jefe técnico de administración, que tiene
una dotación de 50.500 euros, ni la auxiliar de dirección, que
tiene una dotación de 22.400 euros; es decir, dos puestos de
trabajo que se cubren en base a una convocatoria prevista por
interinos, sin que se conozca el proceso selectivo para el mismo
y que al no salir en la oferta pública tienen garantizada su
permanencia en los mismos por varios años.

Se modifican en esta misma resolución las bases del proceso
selectivo, quiero decir que el acuerdo decía: primero, valoración
de méritos; segundo, ejercicio relativo al temario; tercero, una
entrevista personal. Y la resolución dice: primero, ejercicio
relativo al temario; segundo, valoración de méritos; tercero,
entrevista personal. Se modifica la valoración de las pruebas. El
acuerdo dice que los méritos tendrán como máximo 30 puntos
y como mínimo 18, que el ejercicio relativo al temario tendrá

como máximo 40 y que el mínimo será 24, y que la entrevista
personal tendrá como máximo 30 y como mínimo 18. (...) del
presidente dice que la valoración de los méritos tendrá como
máximo 20 puntos sin poner mínimos, que el ejercicio relativo
al temario tendrá como máximo 70 y como mínimo 42, y que la
entrevista personal tendrá como máximo 10 y como mínimo 6.

¿Estos importantes cambios, que no entro por el momento
a valorar, se producen dentro de la normativa legal vigente? Yo
he visto en el estatuto de (...) las competencias del presidente y
no lo he encontrado, pero yo pregunto aquí: ¿tiene el presidente
de la fundación capacidad resolutoria legal para realizarlos
unilateralmente?, ¿o existe un acuerdo para el patronato que
desconozco introduciendo estas importantes modificaciones
sobre el acuerdo de 21 de septiembre? Parece ser que no, porque
(...) se refiere al acuerdo de 21 de septiembre. Por lo tanto
parece que no ha habido ninguno, lo desconozco. ¿Por qué
motivo no salen a provisión todas las plazas vacantes como
marca la ley? ¿Por qué la resolución del presidente establece
que forma parte del tribunal cuya plaza dotada con 50.500 euros
anuales oportunamente se ha retirado, el jefe técnico
administrativo de la fundación? 

Entre el personal contratado por la fundación, que como he
comentado lógicamente desconozco el procedimiento y los
méritos que le hacen apto para el contrato, es decir, entre las
cuatro personas que no tienen ninguna vinculación con la
fundación antes de esta fecha, sí hay una persona que tiene una
condición: que es conocida por otras muchas; no sé si es
conocida por el Sr. Conseller, pero esta persona parece ser que
es la compañera sentimental del Sr. Presidente de la Fundación
Baleares al exterior. Si lo que acabo de decir, que no es un
secreto o, mejor dicho, que es un secreto a voces, se confirma
estaríamos hablando de un asunto muy grave, de un caso de
nepotismo intolerable, de un tema que si usted es conocedor
debería haberlo impedido, y sobre todo haber evitado que llegue
a esta cámara un debate con tantas aristas como el que estoy
mencionando.

Por todo esto, Sr. Conseller, y para terminar, voy a pedirle
en nombre del Grupo Parlamentario Popular una serie de
actuaciones para de esta forma poder recuperar su credibilidad
si son ciertas las afirmaciones y circunstancias que le acabo de
relatar, y que usted tendrá que contrastar o, si ya las conoce,
pues confirmarlas. Primera, suspenda usted en el momento que
se encuentre, en que se halle, la convocatoria para proveer
plazas de personal fijo en la fundación derivada de la resolución
del presidente de 15 de noviembre de 2007. Segunda, adopte las
medidas de asunción de responsabilidad política que se deriva
por la contratación de personal vinculado a cargos públicos. Y
tercera, autorice la creación de una comisión de investigación
para verificar la actuación de la Fundación al exterior sobre
contrataciones de personal y sobre la convocatoria derivada del
acuerdo del patronato del día 21 de septiembre de 2007. Sólo de
esta forma, Sr. Conseller, podrá por un lado reafirmar su
discurso con su actuación política, es decir, abriendo una nueva
etapa de transparencia y ecuanimidad; en caso contrario estoy
convencido que al final, con un procedimiento más largo, se
realizará lo mismo que le pido, pero para ello mediarán
seguramente resoluciones judiciales, lo que no es deseable en
actuaciones políticas. 



1192 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 26 / 8 d'abril del 2008 

 

Aguardo con interés sus respuestas. Muchísimas gracias.

(Petit aldarull a la sala)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En representació del Govern té la
paraula en aquest cas el Sr. Moragues per un temps de deu
minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, en
principi li he de dir que jo venia aquí per una interpelAlació de
política de caràcter general, que és allò que marca el Reglament,
i a açò jo m’atindré i evidentment a la segona de les meves
intervencions idò contestaré alguna de les qüestions que vostè
de manera concreta ha plantejat aquí.

Per tant, senyores i senyors diputats, com dic, millorar la
inserció de la nostra economia en el context internacional és un
dels reptes fonamentals de la política exterior del Govern de les
Illes Balears. Es tracta de situar el nom de les Illes Balears en
els llocs més òptims possible del mapa del món i del concert
europeu en particular. És d’agrair, per tant, que el Partit Popular
s’interessi per la política exterior d’aquest executiu i la porti
avui a debat en aquesta cambra. Consideram que aquesta és una
qüestió de país, no de partits, en la qual tots els grups
parlamentaris ens hauríem d’involucrar perquè segurament tots
compartim l’objectiu de convertir les Illes Balears en un actor
internacional de primer ordre que s’involucri en el projecte de
construcció europea.

La nostra societat viu en gra part de l’exterior. Per tant és
lògic que la nostra comunitat participi molt activament en tots
els fòrums, les institucions i les convocatòries per tal de
defensar els seus interessos en l’àmbit internacional i de
projectar una imatge positiva de país modern, avançat i solidari.

D’entrada he de dir que la primera preocupació política del
Govern en matèria exterior va ser el text del nou tractat de
Lisboa en referència a les regions insulars. En els treballs previs
es va posar en dubte la conservació de l’article 3.220 del Tractat
Constitucional, que feia esment explícit de la cohesió territorial
amb especial atenció als territoris amb desavantatges geogràfics,
com ara són les illes. En aquest sentit el desplegament de la
pressió del Govern va anar en distintes direccions: d’una banda
vàrem demanar el suport de l’Estat espanyol, tant a la reunió de
la Conferència per a afers relacionats amb les comunitats
autònomes que va tenir lloc en el Ministeri d’Administracions
Públiques el passat 20 de juliol, com a la reunió del Ministeri
d’Afers Estrangers de 17 d’octubre, on es va informar de les
feines de la reforma dels tractats de la Unió Europea. També el
president del Govern va insistir en la mateixa línia a la trobada
amb el president de la Comissió Europea que se celebrà a
BrusselAles dia 10 d’octubre; llavors el Sr. Durao Barroso ja va
poder garantir al Sr. Antich el manteniment de l’article esmentat
que fa referència al fet insular, com finalment s’ha pogut
comprovar. 

La presidència de l’Euroregió Pirineus Mediterrània atorga
a les Illes Balears l’oportunitat d’assolir un protagonisme
factible en l’àmbit europeu. L’euroregió és una finestra oberta
a l’exterior que ens permet reforçar la visibilitat de les nostres
illes a Europa i ens ajuda a trobar solucions comunes a
problemes comuns. El Govern ha fet seves les gestions de
l’euroregió realitzades per l’anterior govern del Sr. Matas; hem
mantingut al capdavant fins i tot el mateix comissari, el Sr. Gual
de Torrella, i hem multiplicat les iniciatives del Govern balear.
El Govern creu en l’euroregió com a mesura natural de la
configuració europea i creu en la cooperació entre regions com
a element de progrés. En resum, i ho dic amb paraules del
president, l’euroregió, que va néixer com a iniciativa política
necessària, ha esdevingut un instrument al servei de la societat
civil per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i
estam en aquesta línia. 

L’eslògan de l’euroregió és “Un futur compartit”, un futur
compartit entre regions i també compartit per la societat civil
balear. Així, dia 14 de desembre el Consell de Govern va crear
el Consell Assessor de les Illes Balears per a l’euroregió amb
una àmplia participació.

Les Illes Balears presideixen l’euroregió en un moment clau
per al seu desenvolupament. Els serveis jurídics estan treballant
intensament per posar a punt un instrument essencial per al seu
futur, l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial, que
dotarà l’euroregió de personalitat jurídica pròpia i serà una eina
molt eficaç a l’hora de solAlicitar fons europeus. 

En aquest àmbit, però, hem trobat un inconvenient: des de
l’any 2000 les Illes Balears no tenen dret al Fons de cooperació
transfronterera; som a més de 150 quilòmetres de la frontera i,
per tant, ens quedam exclosos. Per açò hem començat una nova
línia de pressió per exhaurir totes les possibilitats d’eliminació
d’aquesta referència de distància en el cas de les illes;
consideram que la distància marítima no pot ser mesurada amb
el mateix criteri de distància geogràfica, adequada en el territori
continental però no aplicable en el cas de les illes. Les fronteres
insulars, i prou ho sabem nosaltres, sempre són la mar. Durem
aquesta reivindicació a tots els fòrums europeus, des del Comitè
de les Regions a la Comissió de Regions Perifericomarítimes,
des de l’Assemblea de Regions i també a les institucions
comunitàries com poden ser la Comissió Europea i el mateix
Parlament Europeu.
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Les Illes Balears, i en concret el seu president, tenen una
presència activa en el principal marc regional europeu, em
referesc al Comitè de les Regions. Dia 11 d’octubre el Sr.
Antich, en el primer plenari convocat des que va ser nomenat
president, intervenia davant el plenari d’aquesta institució amb
seu a BrusselAles en el dictamen sobre una política global en
matèria de migració. El president va defensar que la immigració
sigui planificada, ordenada i sostenible amb l’objectiu de vetllar
per la cohesió social i la convivència de la nostra comunitat. 

El reforçament europeu del paper balear passarà per Palma
aquesta mateixa setmana, els propers dies 10 i 11 d’abril, perquè
a la nostra ciutat tindrà lloc l’assemblea del Comitè d’Illes de la
Comissió de Regions Perifericomarítimes. Representants de 80
d’aquestes regions debatran a ca nostra els problemes comuns.
Està previst que les Balears presentin una comunicació sobre
turisme sostenible, del qual volem ser capdavanters a tota
Europa i així ho volem projectar.

D’altra banda el Govern de les Illes Balears finançarà,
conjuntament amb la Comandància General de Balears, una
sèrie d’actuacions que es duran a terme durant la presència de
l’agrupació militar Balears II en els territoris convulsos de
Kosovo.

Per tant, senyores i senyors diputats, euroregió, Comitè de
les Regions, Comissió de Regions Perifericomarítimes,
conferència per afers relacionats amb les comunitats autònomes,
institucions europees, projectes humanitaris, etc. Amb açò el
Govern tracta d’utilitzar tots els àmbits que té a l’abast per
projectar la seva presència i alhora cercar suport per la solució
dels seus problemes. 

Vull reiterar la meva disposició a l’actuació conjunta de tots
els grups d’aquesta cambra, incloent, com no pot ser d’altra
manera, el principal grup de l’oposició.

L’altra àrea de la competència exterior és la de les
comunitats balears a l’exterior, és a dir, els residents i els
descendents d’aquests residents. El director general ja ha visitat
personalment un bon grapat d’aquestes comunitats i sobretot les
d’Argentina, Uruguai i Xile. Precisament la setmana passada es
va desplaçar a Cuba i a Santo Domingo, amb la qual cosa ja ha
completat pràcticament una gira per totes les cases balears a
Amèrica. Els diagnòstics que hem fet a partir d’aquesta
informació és que és necessari un recanvi generacional si volem
garantir la pervivència de l’empremta balear a Amèrica. Hem de
renovar les estructures i els objectius; la majoria dels actuals
directius són ja persones grans i necessiten segurament un
recanvi ràpid. Tot l’entramat de les cases balears a Amèrica
necessita un nou impuls. 

I una altra conclusió: del coneixement directe del terreny
hem comprovat com gairebé a tota l’Argentina, on tenim la
major part de les cases de Balears a l’exterior, és molt nombrosa
la nostra gent que viu en situacions molt precàries i fins i tot en
la misèria, persones que viuen en cases sense trespol o sense cap
tipus d’instalAlació d’aigua, persones grans amb dificultats de
mobilitat que no poden sortir de ca seva perquè no tenen ningú
que els ajudi, i un llarg etcètera. En conseqüència, malgrat que
hi ha necessitat de subvencionar actes folklòrics, lloguers de
seus, desplaçaments a reunions, etc., tot açò ha de ser i ho hem
de fer compatible amb l’ajuda a les persones que ho necessiten.

Hem creat en pocs mesos, per tant, dos nous serveis
assistencials que ampliarem a altres llocs, un dels quals ja
funciona des de fa algunes setmanes a Santa Fe; allà hem format
vuit persones descendents de balears en aquesta tasca que donen
servei a una trentena de persones. La valoració d’aquesta tasca
fins ara no pot ser millor. Com dic aquesta és una tasca que
volem ampliar a altres indrets de la comunitat americana, com
Còrdova i Villa Maria, si no hi ha cap dificultat abans de final
d’aquest any. A més a més hem augmentat, hem impulsat una
línia d’ajut als medicaments i també una línia d’ajut a les ajudes
individuals a persones amb mancances evidents.

Estem, per tant, senyores i senyors diputats, d’acord a seguir
per aquesta via, estam treballant en aquest sentit per tal de poder
donar prioritat a les necessitats de les persones que componen
aquesta colAlectivitat de balears a l’exterior. També, com ha
estat habitual en els darrers anys, mantenim les línies d’actuació
amb la Fundació de la Càtedra Iberoamericana per tal de poder
donar o complementar formació directament als estudiants
descendents de la nostra comunitat i que es puguin preparar per
una tasca vital amb totes les dificultats que açò comporta. Hem
posat en marxa algunes iniciatives que anirem consolidant els
propers mesos per tal de poder tirar endavant, com dic, aquesta
iniciativa, que és una iniciativa que hem replegat de l’anterior
govern i que ens sembla interessant per poder tirar endavant. 

Per tant, senyora presidenta, senyores i senyors diputats, vull
acabar com començava, reiterant la voluntat que l’acció exterior
és responsabilitat del Govern, però que tothom hi ha de
participar. L’acció exterior hauria de ser el fruit d’una expressió
unitària, ja que els interessos generals de les Illes Balears així
ho demanen i a mi particularment m’agradaria que fos així, i a
més consider que els grups parlamentaris, començant pel mateix
grup interpelAlant, sempre han demostrat un interès i una
voluntat d’estar al costat del Govern per tirar endavant aquestes
qüestions.

De les qüestions concretes que el Sr. Portaveu ha posat
damunt la taula, aquestes denúncies en concret, jo he pres bona
nota. La meva informació òbviament no coincideix amb la seva
informació, però jo, com dic, he pres nota concreta de les
qüestions que vostè ha posat damunt la taula i jo em compromet
a tirar endavant, si realment les denúncies que vostè ha fet aquí
són certes, jo em compromet a posar en marxa una comissió que
analitzi les contractacions de la Fundació de Balears a l’exterior,
de totes les actuacions de contractació de personal de la
Fundació de Balears a l’exterior. 

Evidentment es poden haver fet coses malament, cosa que
jo en aquests moments no li puc contestar, perquè com he dit
vostè ha fet una sèrie de qüestions de caràcter molt concret que
a mi em sap greu ara no poder-li contestar, però evidentment
davant la gravetat de les seves acusacions no podem fer res més
que prendre nota i, com dic, una vegada contrastades amb els
Serveis Jurídics de la conselleria, si realment açò que vostè diu
és cert jo em compromet aquí davant a crear una comissió, una
comissió que analitzi tota la política de contractació de personal
de tota la història de la Fundació, perquè certament els temes de
personal -ja dic, jo no li puc donar la informació perquè jo no la
tenc en aquest moment- s’hauran fet més bé o més malament,
però s’han fet convocatòries, s’han fet convocatòries públiques,
s’han impulsat contractacions, s’han fet processos de selecció
de personal, etc., cosa que no havia passat mai, i aquestes
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contractacions, fins allà on jo sé, s’han fet d’acord amb unes
normes que en els períodes anteriors mai no s’havien (...). Totes
les contractacions, fins allà on jo sé, s’havien fet a dit,
contractacions a dit, i ho podem comprovar, Sr. Fiol, quan
vulgui, ho podem comprovar.

Totes les contractacions, fins allà on jo sé, s’havien fet a dit,
contractacions a dit - ho podem comprovar, Sr. Fiol, quan
vulgui, ho podem comprovar-, contractacions a dit, perquè això
havia estat a la fundació ha estat una manera de contractar
personal que jo no sé per què les havien contractat, però les
havien contractat d’una manera absolutament arbitrària.

A mi em sembla, no vull entrar en aquesta qüestió perquè
com dic, aquesta és una qüestió que analitzarem si, realment les
denúncies que fa el Partit Popular avui matí aquí,... analitzarem
conjuntament tots els grups de la Cambra en els properes
setmanes. Analitzarem quina ha estat la política de personal que
ha tirat per endavant el Partit Popular quan governava i quines
són les contractacions que nosaltres hem fet i si les hem fet
malament, òbviament, qui ha estat responsable -com és lògic i
no pot ser d’altra manera- haurà d’assumir les seves
responsabilitats. 

Per tant, aquest és el meu compromís,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats.

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

Senyors del Grup Popular, Sr. Portaveu del Grup Popular,
aquest és el meu compromís que deix damunt la taula per a
propers debats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Moragues. Per fixar posició i per un temps de
cinc minuts, intervé pel Grup Mixt la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, abans
de res he de dir que estic contenta que el conseller Moragues
hagi parlat de projecció exterior, d’accions exteriors. No
entenem si la interpelAlació, així com consta al BOPIB,
demanava el més aviat possible les actuacions que s’estan duent
a terme per a projecció de la comunitat autònoma fora de
l’àmbit del nostre territori. Sra. Presidenta, crec que s'hauria de
recordar al Sr. Rodríguez, que la seva intervenció,  jo, com a
mínim, la sent com un frau a aquesta cambra. No sé que té a
veure demanar -i repetesc- les actuacions que s’estan duent a
terme per a la projecció de la comunitat autònoma amb tot això
que ha estat la política de personal que ha esmentat. No, no té
res a veure, Sr. Fiol. De tota manera, m’atindré a allò que és
aquesta interpelAlació i així com apareix al BOPIB, que crec que
és el que s’ha de fer.

M’agradaria més, òbviament, que poguéssim parlar de
política internacional que no que ens haguéssim de limitar a
aquests termes de política exterior, de projecció exterior,
d’accions exteriors, perquè la tenguéssim ben organitzada, però
òbviament hi ha el que hi ha i de moment ens atindrem a això.

Coincidim amb el conseller Moragues que per a les Illes
Balears la projecció exterior és i té una gran importància, que
vivim bàsicament de la nostra projecció exterior, de la imatge
que es tengui de les Illes Balears a altres llocs del món. Amb
això ens diferenciam molt d’altres comunitats autònomes de
l’Estat per a les quals la projecció exterior no resulta tan bàsica.
Necessitam que ens coneguin, que se sàpiga qui som i què feim,
conèixer mercats, països i actuacions polítiques a altres llocs del
món. Sense aquesta projecció el puntal de la nostra economia es
trobaria en una situació molt precària, però no és aquest l’únic
motiu, per a mi encara pesa més l’orgull de país, la necessitat
elemental de donar-se a conèixer internacionalment.

Necessitam, per tant, una política exterior pròpia,
acuradament planificada i que es trobi entre les prioritats del
Govern de les Illes Balears. Malauradament fins ara, aquesta
mentalitat de projecció exterior de les Balears no ha existit i en
canvi sí que la tenen altres regions europees: Baviera té una
delegació a BrusselAles, més gran que la de la mateixa
Alemanya, Euskadi també. També, ara darrerament, Catalunya
ha obert delegacions a Berlín i ho farà molt aviat a Nova York,
a Bons Aires, a Sao Paulo i a Shangai. Les Illes Balears, fins
ara, no hem tengut aquesta mentalitat, però entenc que hauríem
de començar a tenir-la, en un món globalitzat els estats han
deixat de ser l’únic agent de política exterior. 

Tenim, malgrat tot, ocasions de dur endavant una política
exterior pròpia i de fer-hi un paper destacat. Ara mateix tenim
la presidència de l’Euroregió. Ja s’han portat a terme diverses
actuacions per part del Govern de cara a treballar en l’àmbit de
l’Euroregió, com ara la constitució del Consell Assessor, la
preparació de l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial i
també s’ha fet tot el calendari d’actes de la Presidència.

Així mateix, el president Antich ha portat a terme accions
davant el president de la Comissió Europea -com s’ha esmentat
ara fa just un moment- per mantenir la referència cohesió
territorial i desavantatges de les Illes al nou Tractat de Lisboa.
Des del nostre punt de vista l’acció del president Antich ha estar
correcta tot i que, en el futur, hauríem de treballar molt més
perquè les pressions del tractat sobre aquest tema augmentassin
de manera clara. Consider que les illes de la Unió Europea i,
molt especialment, les illes de la Mediterrània necessiten
mesures especials que afectin qüestions com les comunicacions
i el transport i que la Unió Europea a hores d’ara no hi està
especialment atenta. Tenim encara molts desavantatges
provocats pel fet insular que haurien de ser corregits i la Unió
Europea hi hauria de contribuir. 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 26 / 8 d'abril del 2008 1195

 

Aquest govern, així mateix, ha fet una cosa important  -que
el conseller Moragues s’ha oblidat d’esmentar o, com a mínim,
a mi m’ha passat per alt- que ha estat, de cara a la projecció
exterior de la pròpia llengua i cultura, participar en la refundació
de l’Institut Ramon Llull, juntament amb Catalunya i Andorra.
Després de l’èxit inqüestionable que va ser, per a la literatura
catalana, la Fira de Frankfurt, tenim al davant nombroses
oportunitats de donar-nos a conèixer directament, arreu del
món, a través de l’Institut Ramon Llull, com per exemple també
es fa a través del Cervantes, del Gueta alemany o del British
anglès. 

Per tant, i també finalment, un altre punt pel que fa a les
comunitats balears a l’exterior, existeixen diverses actuacions
del Govern entre les quals hi ha el manteniment de les
convocatòries de subvencions per promoure la llengua i la
cultura catalanes i per facilitar el retorn dels emigrats que així
ho desitgin. En aquest sentit, voldria apuntar només un aspecte,
que és si els casals balears no podrien constituir antenes
d’ensenyament i aprenentatge de la llengua catalana per a
persones d’altres països que vulguin emigrar a les Illes Balears,
és a dir, que vulguin venir a viure entre nosaltres. D’aquesta
manera els casals balears a l’exterior podrien contribuir a la
formació en origen de persones que demà seran ciutadans de les
nostres illes i que, ja abans d’arribar, podrien començar a
conèixer la nostra llengua i a tenir informació sobre el nostre
país.

Finalment, he de dir que no hi ha cap decepció, per tant, en
la tasca iniciada en aquesta qüestió, en aquest camí de projecció
exterior per part del Govern balear. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina,... no intervé ningú. Pel Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula per un temps de cinc
minuts el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, bé, jo també començ agraint que s’hagi
posat a disposició per explicar els temes de contractació,
nosaltres evidentment veníem preparats o pensant parlar d’una
interpelAlació de política d’afers exteriors de les Illes Balears, i
creim que és d’això que parlarem, però sobre el fet de -com
vostè deia- voler precisar i aclarir com s’ha contractat i es
contracta la gent dins la fundació, crec que serà bo que hi hagi
aquest informe i que ens hi posi junts, per tant, aquí ho
deixarem, avui, per ara.

Per tant, només dir que coincidesc amb arguments també
que ja s’han aportat, sobre la importància de colAlocar les Illes
Balears al món, que acaba repercutint, naturalment, respecte de
la percepció que tenim i la nostra influència i per tant, també
damunt la nostra economia, especialment una potència turística
com són les Illes Balears, però també les necessitats
d’autoafirmació arreu. Per tant, aquesta gran tradició que hem
tengut a les Illes Balears com a cruïlla de civilitzacions, com a
l’aspecte mercantil durant tants de segles i que havia decaigut
precisament per un tema de dependència i que gràcies a
l’aportació però bàsicament al protagonisme turístic, hem tornat
tenir aquesta gran vocació internacional jo crec que és bo que el
Govern la canalitzi tant com pugui, no?, tenir el màxim de
relacions, el màxim d’informació, d’amics, d’influència dins el
món.

S’ha apuntat que el gran referent, evidentment, és la Unió
Europea. El tema de la insularitat, tractat de manera insuficient,
convé estar ben ajudats i en una posició valenta, intelAligent amb
aliats sobre el tractament de la insularitat, però també notam a
faltar un punt que, per ventura, podria precisar en les rèpliques
sobre el compromís d’intentar ser més interlocutors a la Unió
Europea en tots els temes. Aquesta qüestió que no depèn tant de
la Unió, com depèn del mateix Estat espanyol que ens doni més
oportunitats, més protagonisme a l’hora de crear l’oposició de
l’Estat i, en general, l’oposició de la Unió amb fórmules que
permetin la intervenció de les regions, sobretot de la relació amb
parlaments propis. Crec que el RECLEC, del qual també
m’agradaria que en fes algun esment, si hi tenim qualque
activitat, qualque relació, aquestes més de 70 regions amb
parlament propi dins la Unió Europea que representen
aproximadament la meitat de la població de la Unió, crec que
són uns aliats estratègics importants dins el marc de la
Declaració de Barcelona, dins el marc del principi de
subsidiarietat que si fins i tot, fins ara, havia estat sempre
predicat pels Estats, que la Unió no podia dir a cada estat com
havia d’exercir el seu propi repartiment intern de poder, aquí es
fa una passa més d’intentar que la mateixa Unió d’alguna
manera evoqui perquè siguin les institucions locals, les
institucions regionals, les que, en el marc en què convengui, el
marc de referència, que és molt, puguin tenir sempre un marge
d’autogovern i d’autonomia i de decisió important. Per tant,
decisió de baix cap a dalt, però també respecte de dalt cap a la
implementació de les polítiques a l’esglaó més proper als
ciutadans i, per tant, amb intensificació democràtica, que jo crec
que és el que ha de caracteritzar la Unió Europea.

També s’ha apuntat dins aquests temes regionals, el
protagonisme o la intervenció dins l’Euroregió, el fet d’intentar
extreure’n el màxim profit i el màxim de personalitat, el màxim
d’afirmació de la diversitat, com és també el Comitè de Regions
Perifèriques Marítimes. 

En aquest sentit, hi ha un element que nosaltres també
volíem apuntar, és evident que la Conselleria de Presidència té
aquesta encomana dels afers exterior, però hi ha tot uns booms
que des de la coordinació de les polítiques de cooperació, de
pau, de cooperació amb altres economies, evidentment turisme,
evidentment les polítiques d’internacionalització dels nostres
productes a través de les conselleries pròpies, ens dóna ja un
marc d’intervenció a l’exterior com en totes les conselleries que,
evidentment, en el marc de la Unió Europea tenen relacions, el
Govern, amb institucions internacionals, que és interessant
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coordinar això i que el conjunt del Govern, el conjunt del país,
per tant, en tregui el màxim profit, també fer gestos, en tots els
grans temes internacionals, especialment els relacionats amb la
pau i la seguretat i procurar sempre tenir aquesta aportació,
aquesta veu a favor de la pau, de la solidaritat i de la resolució
de conflictes a nivell internacional.

El tema que també ha quedat damunt la taula, que, per
ventura, perquè vostè l’ha considerat sectorial d’una altra
conselleria -entenc-, però que per a nosaltres és clau dins
aquesta política exterior és el tema de la llengua i cultura
catalanes, l’Institut Ramon Llull. 

Volíem també aprofitar aquesta interpelAlació per demanar-li
el darrer minut de les negociacions, confiem que això ja sigui
una qüestió si no de setmanes, de mesos, però que una cosa tan
ben canalitzada com ha estat la participació de les Illes Balears
dins l’Institut doncs, fructifiqui pròximament i puguem tirar
endavant aquesta unió d’esforços per internacionalitzar la nostra
llengua i la nostra cultura que, evidentment una cultura
relativament petita dins el marc mundial com és la cultura
catalana és bo que tregui el màxim de simbiosi, el màxim de
sintonies per treure’n el màxim profit de cara a l’exterior i de
potenciar els nostres productes, els nostres artistes i els nostres
creadors. 

Per tant, esperant les seves explicacions i les seves
precisions en aquesta segona intervenció, li donam suport en tot
allò que ha exposat de la política d’afers exteriors de les Illes
Balears i, en tot cas, l’animam que sigui encara més ambiciós en
els seus plantejaments.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Diéguez per un temps de cinc minuts. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. presidenta. Gracias, señoras y señores
diputados, Sr. Conseller, evidentemente, todos veníamos
preparados aquí para un debate sobre la proyección exterior de
las Islas Baleares, tarea de vital importancia según decía en la
propuesta que se había presentado por el Grupo Parlamentario
Popular, pero se ha comenzado a hablar de otras cosas que, por
lo visto, eran la auténtica intención, hablar de cuestiones
distintas con una cierta relación con la conselleria y, sobre todo,
con la Fundació Balears a l’Exterior, bueno, nosotros en
principio traíamos un discurso preparado, relacionado con
aquello en lo que han intervenido los anteriores portavoces, pero
tampoco tenemos ningún problema en que, si en lugar de jugar
en césped quiere jugar en barro el señor interpelante, pues,
jugamos en barro y veamos y hablemos de las cosas que pasan
en esa fundación, que han estado pasando, en esta Fundació
Balears a l’Exterior.

Desde luego usted lo ha dicho aquí, que el tema de personal
allí era un tema un  poco, digámoslo así, truculento. A mí, desde
luego, me sorprende y hay cosas que me gustaría saber también,
Sr. Conseller. Me gustaría saber si es verdad que había un
chófer en esa conselleria que no tenía coche, que se le contrató
como chófer y que no tenía coche porque no hay ningún coche
en la Fundación Balears a l’Exterior. Claro, a no ser que se le
contratara en la Fundació Balears a l’Exterior para evitar los
esquemas de contratación propios de la dirección general en la
que podía estar el coche de la Sra. Consellera, si se hizo así,
pues bueno, pero había un chófer sin coche. Se dice que
Fernando Alonso es uno de los chóferes mejor pagados porque
cobra 26 millones de euros, pero él por lo menos trabaja los
domingos, nos consta, pero es que éste no tenía coche de salida.
No tenía coche de salida y el sueldo que cobraba no estaba nada
mal, 3.000 euros, 3.500, cobrando pluses como disponibilidad
horaria y prolongación de jornada, parece ser. Yo no sé si son
incompatibles o no, porque si uno prolonga la jornada,
disponibilidad horaria... , no sé, son cosas que nos llaman la
atención. 

Y nos llama la atención que en periodos de máxima
inactividad de la vida política en una conselleria como puede
ser, por ejemplo, el periodo electoral, mes de mayo -en el mes
de mayo todos sabemos que nos dedicamos mucho más, a veces,
a hacer campaña que a otras cosas-, el chofer sin coche llegue
a cobrar 8.587 euros en un solo mes. Parece ser que tuvo mucha
actividad en campaña electoral, bueno digamos durante el
periodo de campaña electoral, lo cual indica que mientras otros
hacían campaña, pues, estaba trabajando duramente en los
asuntos de la conselleria o en asuntos de la fundación allí. 

Desde luego, se ha hablado también aquí de sueldos, de que
hay sueldos que se han incrementado, pero no se ha dicho por
ejemplo que el sueldo de gerencia ha bajado un 12% sobre el
que se cobraba anteriormente, o que hay un tercio menos de
personal del que había antes, claro, de esa manera es normal que
antes el gasto más alto que hubiera fuera el de personal, más que
el del propio presupuesto de la fundación. Ahora, le será difícil
averiguar cosas si es cierto el rumor que corre que todo el
expediente, selección y contratación de personal del anterior
equipo ha desaparecido, entonces por mucho que trate de
averiguar a lo mejor le es difícil. Esperemos que esto no sea así
y que se pueda comprobar.

Los proyectos que se hicieron, aparte de los frecuentes
viajes a América, que hubo muchos, no sabemos que se hiciera
gran cosa, ahora viajes a América, se hicieron. Hay un señor
que tardó 45 días en volver, una persona que tardó 45 días en
volver de América latina, debió ser un viaje intenso, 45 días en
un único viaje, es realmente llamativo, y sobre las cosas que se
hicieron con ese personal, con ese presupuesto y con esas
condiciones, pues, hay dos que nos llaman especialmente la
atención. Una, de la que se ha hablado ya aquí, que es la
subvención de cerca de un millón de euros a un proyecto de
cooperación con la Fundación Ayúdales a vivir, para una
dessaladora que no existe o que, cuanto menos, dicho con más
propiedad, es inservible, que no se ha puesto en funcionamiento,
lo que nos llama la atención es que se dé una subvención a una
fundación que no tiene su domicilio en las Islas Baleares, según
parece. Yo creía que eso no era legal, que no era correcto, no sé,
son cosas que nos llaman la atención. 
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Sobre todo nos llama más la atención, también, es el encargo
que hubo de hacer 10.000 tarjetas sociosanitarias para gente
descendiente de ciudadanos de Baleares en América latina
puesto que no había, aparte de algunos protocolos en las listas
de intenciones, ningún trámite para que esta tarjeta
sociosanitaria fuera real. Sin embargo, estaban las tarjetas, y
claro, eso nos da la impresión de que lo que se pretendía era, a
lo mejor, hacer una ficha, una tarjeta, para eso hace falta una
ficha, de cada ciudadano descendiente de baleares residentes en
América latina, esto habría sido el sueño de aquellos ideólogos
de la operación Mapau, que tenían que ir haciendo partidas de
nacimiento y cosas de éstas por ahí, buscando, contratando
gente de forma irregular para poder ir sabiendo quién estaba y
quién no estaba, quién tenía derecho a voto y quién no tenía
derecho a voto, etc. Bueno, éste hubiera sido el sueño porque
con esas 10.000 tarjetas por lo menos..., prestación, no estaba
prevista ninguna, pero se habrían podido identificar y tener
identificados los datos de muchas personas. Son cosas que a
todos nos gustaría saber y si tiene que poner alguna comisión
para averiguar cosas, pues, nos gustaría que nos pudiera sacar
alguna vez de todas esas dudas que se nos van planteando. 

En cualquier caso, si en la moción subsiguiente -cosa que
dudo- se quiere hablar de política exterior, pues estaremos
encantados de que se hable de política o de acción exterior,
dicho con más precisión, pero si se quieren averiguar cosas y
ver qué ha pasado y chismes y compañeros y compañeras y
cosas de éstas, hay muchos compañeros y compañeras que
tendríamos que ir trayendo para ver qué es lo que ha estado
pasando en esta fundación, Sr. Conseller. En cualquier caso,
ojalá no tenga que ser así, que tengamos que ir a lo que
corresponde y en ese sentido la interpelación, pero en el debate
en que se quiera no tendremos ningún problema, como siempre
ha sido así, en esta cámara.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, té la paraula el Sr.
Rodríguez per un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, creo
que en primer lugar he de reconocer y agradecer al conseller la
disposición que ha tenido de aceptar lo que le he pedido, de
aceptar la comprobación de los datos y, si es así, la puesta en
marcha de una comisión para investigar qué es lo que ha
ocurrido, que es lo que toca, pero yo he de lamentar una
cuestión. Yo entiendo que desde el Gobierno a los grupos que
le apoyan parece ser que se les da un prontuario o le dan un
manual de respuestas sobre la interpelación que sea, yo lo
entiendo, a mí no me la dan, a mí de (...) no me llega, ha de
llegar al Gobierno (...) del Partido Popular, para que también
nos llegue y sabremos de qué va el tema. 

Yo únicamente me baso en lo que dice un conseller o el
presidente en el pleno o en la comisión, en lo que publica el
BOIB o en las respuestas parlamentarias que me dan. El Sr.
Conseller -como he dicho anteriormente- cuando vino a la
comisión hizo un amplio debate, importantísimo, que a mí me
gustaría y por eso fue, Sr. Conseller, que le pedí explicación
sobre esto. Dijo usted algo muy interesante, de cuestiones que
iba a poner en marcha. Yo le hice unas preguntas, Sr. Conseller,
yo le pregunté, por ejemplo, relación de misiones o actividades
realizadas por la Fundació Balears a l’Exterior desde el 1 de
julio hasta el día de hoy, esto era a finales del mes de febrero o
algo por el estilo. Usted no contesta, usted no, el presidente de
la fundación me contesta, después del discurso que hizo el
conseller en la comparecencia, “s’ha visitat la comunitat balear
a l’Argentina, Xile, Uruguai i Madrid”, fantástico,
transparencia y equanimidad. Le pregunto también: relación de
objetivos previstos -también ha dicho unas cuestiones- en cada
una de las misiones o actividades realizadas por la Fundació
Balears a l’Exterior del 1 de julio del 2007 al día de hoy. Usted
me contesta: objetivos, conocer la realidad de las comunidades
baleares en el exterior, también el Sr. Presidente de la
fundación. 

Le hago otra pregunta: relación de cada uno de los contratos
realizados, porque evidentemente con lo que usted dijo tiene
que haber un despliegue de apoyo impresionante para poder
hacer todo esto, no es posible que con las personas que había en
la fundación se pudiera hacer el tema este. Yo entiendo que
tenía que necesitar, pues, empresas o personas capacitadas para
poder ayudarle en todo esto. Relación de contratos, suministros
a una empresa, personas físicas para dar soporte a la Fundació
Balears a l’Exterior en cada una de las misiones o actividades
realizadas del 1 de julio hasta el día de hoy, la respuesta: “sólo
hay un contrato con la empresa, Manejament de béns, grups o
assimilats, pendent de facturar l’import definitiu de les
despeses”, esto es lo que se me contesta el día 6 de marzo,
desde julio ¿eh?, no ha facturado nada esta empresa , estaba en
quiebra, seguramente, ¿no?

La última pregunta es: importe detallado, por conceptos, de
cada una de las misiones que ha realizado usted en el tema este;
respuesta: transporte aéreo, 11.000 euros, alojamiento, 5.800,
transporte terrestre, 8.429, no ha habido nada más que esto,
total, 25.000 euros. Ante esto, ¿cómo puedo yo acometer ante
usted un debate para discutir con usted la proyección de
Baleares? Ha venido usted a enterarse,  no a proyectar Baleares;
ha venido usted a enterarse, pero (...)

Mi propuesta dice lo siguiente: política general del Govern
de les Illes Balears duita a terme per la Conselleria de
Presidència y dentro de ella dice “per tant, donat l’interès de
conèixer les diferents actuacions que s’han portat a terme, així
com els recursos -i el personal també és un recurs- amb què
compta aquesta conselleria” entramos aquí en el tema este.
Como no tengo la respuesta adecuada, he de entrar en la que
tengo, y ¿qué es lo que tengo?, el acuerdo del patronato. Y, ¿qué
es lo que tengo?, la resolución del presidente. Y, ¿qué es lo que
tengo?, la respuesta del conseller de quien ha contratado y (...)
contratos. 
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Mire, Sr. Diéguez, yo en estos casos, aquí, frivolidades
ninguna, ¿eh?, frivolidades ninguna, eso de que no hay
expedientes no es verdad, a mí el conseller me ha mandado los
contratos de las personas que estaban antes y después, me lo ha
mandado a mí, lo tengo yo, no me diga que no, lo tengo yo y por
eso he deducido que ha habido una persona que ha mejorado su
situación totalmente, de 22.000 euros ha pasado a (...) mil, es un
hecho (...), eso está, son documentos que me ha mandado el Sr.
Conseller, mire usted lo que le digo. Lo que no me ha mandado
ha sido cómo ha hecho la selección del personal interino, lo que
no me dice -porque tampoco se lo he preguntado, no se lo he
preguntado, lo he deducido yo de aquí- es por qué el cap
d’administració con 50.500 euros no sale a concurso, se le
contrata con unas bases y luego se saca a concurso y se le pone
como jurado en el tribunal calificador, miembro del tribunal
calificador, ¿por qué?, no me dicen por qué el presidente
modifica las valoraciones de los ejercicios y quita el mínimo en
entrevista personal, me parece, o en méritos porque había
alguien que no tenía ni el mínimo siquiera, tontos e ilegales,
pues.

Por lo tanto, Sr. Conseller, le agradezco su gesto. Hoy
hemos visto aquí por desgracia algo de (...) político, aquí cada
uno ha venido a leer su discurso escrito, ha decir, “hombre, esto
no era, no era, no era...”, perdona, yo he hecho unas acusaciones
muy graves, basadas en documentos que usted me ha filtrado y
es información que está en el dominio de todo el mundo. Por lo
tanto, si esto es así, le agradezco que lo antes posible haga usted
las gestiones necesarias.

Muchas gracias, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. En torn de contrarèplica, té la
paraula el Sr. Moragues.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Rodríguez, senyores i senyors
diputats, jo no seguiré el debat sobre les polítiques concretes de
personal o les denúncies concretes sobre possibles actuacions de
favoritisme en els procediments de contractació perquè el meu
compromís està clar en la meva primera intervenció. Per tant, jo
en primera instància, la denúncia que vostè ha fet aquí, l’ha
escrita, reuniré al meu personal i, si efectivament, algunes de les
qüestions que vostès diuen són així, prepararem l’informe i
farem una comissió parlamentària, demanarem una comissió
parlamentaria perquè s’analitzin de quina manera s’han
contractat les coses, ara i abans, comparar models més
interessants.

Per tant, jo no seguiré amb aquest debat i per tant, el
compromís és clar i és un compromís que va endavant,
evidentment, no té cap sentit que el Govern demani participació
al principal grup de l’oposició, que s’impliqui en la política
exterior si evidentment hi ha algunes dificultats que impedeixin
que aquesta política d’aproximació que hem de ser capaços de
projectar cap a l’exterior no es pugui produir. 

Jo entenc que pel Partit Popular en aquests moments, pel
Grup Parlamentari Popular els dubtes que puguin tenir sobre
polítiques de contractació facin impossible que una cosa que
crec que ha de ser, per definició, unitària, que és la projecció del
nom de Balears a l’exterior s’han de dissoldre tots els problemes
i totes les qüestions que es poden haver fet malament. Per tant,
el meu compromís és clar, ho analitzarem en primera instància,
ho traspassarem després, si s’escau -com es diu normalment- a
una possible comissió perquè s’investiguin aquestes coses i si
hem fet les coses malament, s’hauran d’assumir les
competències polítiques també, ho dic així de solemnement,
polítiques també; perquè me crec el que li acab de dir, és
impossible que m’adreci al Grup Parlamentari Popular, per
demanar que colAlabori amb la política de projecció exterior si
el Partit Popular o el Grup Parlamentari Popular té dubtes que
efectivament les coses s’estan fent. Per tant, jo no els tornaré
demanar que participin en la definició de l’acció exterior del
Govern mentre aquesta qüestió tan important que han posat
vostès damunt la taula no s’hagi aclarit, que no vol dir que ens
posem d’acord, però que almenys s’hagi aclarit i que, per tant,
s’esvaeixin tots els interrogants que vostès en aquests moments
poden tenir, que jo, òbviament, no pos en dubte, però, com
comprendrà, Sr. Rodríguez, nosaltres haurem també d’estudiar.

Per a la resta de qüestions que s’han plantejat de caràcter
general, sobre la política d’acció exterior, sobre l’acció exterior
del Govern, evidentment haurem d’esperar el debat posterior,
però efectivament hi ha algunes de les coses que vostès han
posat damunt la taula que jo compartesc. En primera instància,
tot el tema de projecció exterior de la llengua, jo, efectivament,
només he parlat de les qüestions d’acció exterior que són
competència de la Conselleria de Presidència, les quals
fonamentalment són l’atenció a les comunitats balears a
l’exterior i, per una altra banda, la delegació del Govern a
BrusselAles. La política de projecció de la llengua catalana a
l’exterior, que fem conjuntament i hem de fer conjuntament
amb l’Institut Ramon Llull i amb la Fundació Ramon Llull que
recentment s’ha constituït, doncs segueix els seus passos. El Sr.
Alorda m’emplaçava que fes una petita explicació, molt
breument dir que fa molts pocs dies, des de l’Institut Ramon
Llull se’ns va remetre, es varen remetre al Govern unes
modificacions dels estatuts de l’institut per fer possible que el
Govern de la comunitat autònoma reingressi altra vegada a
l’Institut Ramon Llull, açò s’està estudiant en aquests moments
per part dels serveis jurídics de la comunitat; si no hi ha
problemes posarem en marxa el calendari perquè faci possible
l’entrada formal de la comunitat autònoma altra vegada dins
l’Institut Ramon Llull.

Aquest és un procediment complicat perquè implica també
participació dels respectius Parlaments, tant el de Balears com
el de la comunitat de Catalunya, i acaba aquest procediment
amb la comunicació al Parlament nacional. Jo pens que, si no hi
ha cap entrebanc, al començament de l’estiu es podrà haver
formalitzat la nostra entrada a l’Institut Ramon Llull. En aquest
aspecte també, s’ha de dir que aquesta possibilitat d’utilitzar les
cases balears a l’exterior, com a focus d’expansió, de formació
de la llengua i de la cultura a l’exterior, jo ho vaig posar damunt
la taula a la reunió aquesta que vam tenir a Andorra, fa avui un
poc més d’una setmana, i efectivament va ser pres en
consideració pels altres governs que formarem o conformarem
la fundació. Evidentment, està clar que tota la feina que puguem
fer en origen, del coneixement de la llengua i de la cultura,
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doncs facilitaran que si gent ha de venir aquí com a immigrant
sàpiga on va, perquè tots ens hem trobat en alguns casos amb
immigrants que, quan arriben a la comunitat autònoma de les
Illes Balears, es pensen que nosaltres som una comunitat
castellanoparlant i que, per tant, no entenen què passa, que
nosaltres tenim una cultura i una llengua distintes. Doncs,
evidentment, nosaltres podem fer dues coses, ensenyar els
potencials immigrants perquè quan venguin aquí tenguin un
coneixement més clar de la nostra realitat, i per una altra banda,
també, i no és per menysprear, també els condescendents dels
nostres conciutadans que viuen arreu del món, en aquest cas
concret a Amèrica, doncs també conservin les arrels culturals i
lingüístiques.

Per tant, aquesta és qüestió que, com dic, hem posat en
marxa. Jo crec que les properes setmanes, d’aquí a
començament d’estiu, es pot haver acabat aquest procediment
que serà una projecció exterior més de la comunitat autònoma
arreu del món.

Altres qüestions, que ja no tenim temps de comentar, però
evidentment el Sr. Alorda n’ha comentat alguns. Evidentment,
jo, com dic, no he fet referència a l’acció exterior de tot el
Govern perquè algunes coses les fan concretament les distintes
conselleries, Agricultura, Turisme, etcètera, Hisenda amb els
fons europeus, jo no he parlat de fons europeus perquè la
interpelAlació, les meves competències, com dic, les he cenyit al
tema de les comunitats balears a l’exterior, que és la meva
competència, i per altra banda la delegació del Govern a
BrusselAles. Evidentment, tota aquesta qüestió ha quedat
subsumida o refusada en segon terme, a partir de les qüestions
de política de contractació de personal, que jo crec que amb tot
el dret del món a posar damunt la taula el portaveu del Partit
Popular, i aquí queda el meu compromís, que és el compromís
del Govern.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

III. Moció RGE  núm. 2321/08, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en matèria
d'acomiadaments d'empleats públics, derivada del debat de
la interpelAlació RGE núm. 4216/07.

Seguidament, passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la moció RGE núm. 2321/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en matèria d’acomiadaments d’empleats públics i que és
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 4216/07.

Per defensar aquesta moció té la paraula el Sr. Flaquer, per
un temps de deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Fa quinze dies aquest Parlament va tenir ocasió de discutir una
interpelAlació relacionada amb una sèrie d’actuacions que ha dut
a terme el Govern de les Illes Balears durant aquests darrers
mesos, relacionats amb uns acomiadaments d’empleats públics,
concretes d’empreses públiques. Arrel d’unes solAlicituds de
documentació que el nostre grup ha fet, hem tengut
coneixement d’uns acomiadaments envoltant unes 25 persones,
les quals han representat almanco un cost estimat de 368.000
euros, pel que són els pressuposts d’aquesta comunitat
autònoma, i es tracta, com va explicar el diputat que va defensar
en el seu dia aquesta interpelAlació, es tracta d’una informació
encara incomplerta, d’una informació fragmentària, perquè
desconeixem encara les dades i la documentació que hem
solAlicitat a altres conselleries del Govern, les quals fins al dia
d’avui no han aportat la informació i la documentació
solAlicitada.

Vàrem expressar en aquesta interpelAlació la nostra
preocupació, no només pels projectes personals que hi ha
sempre darrera una persona, darrera una família, quan perd el
seu lloc de feina, sinó que vàrem expressar sobretot la nostra
preocupació perquè enteníem que el procediment que havia
seguit l’administració pública, el Govern i les seves empreses
públiques, era un procediment absolutament apartat del que
marca avui la llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que va
entrar en vigor el mes de maig de l’any 2007, com tots vostès
coneixen.

Avui presentam la moció derivada d’aquesta interpelAlació,
allà on demanam tres qüestions ben senzilles, prou simples
perquè puguin obtenir el suport dels distints grups
parlamentaris: tres qüestions que, per altra banda, no són més
que derivació o conseqüència de l’aplicació de la llei, de la Llei
de contractes, de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i
de l’Estatut dels Treballadors.

La primera qüestió que reclamam en aquesta moció és que
el Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes
Balears a no procedir a l’acomiadament improcedent de cap
treballador del sector públic, autonòmic, mitjançant el que
preveu l’article 56.2 de l’Estatut del Treballador, el text de la
moció està equivocat en aquest sentit, parla de l’article 54.2,
però hauria de fer referència a l’article 56.2. Efectivament, com
tots vostès coneixen, l’Estatut dels Treballadors permet a
l’empresari la possibilitat d’acomiadar un treballador sense
causa, el que es coneix com a un acomiadament improcedent,
amb l’obligació d’indemnitzar per part de l’empresari aquest
treballador.

Bé, idò pareix clar que no és possible aplicar aquest
procediment de l’acomiadament improcedent al sector públic,
no és possible aplicar aquest procediment a les empreses
públiques per la senzilla raó que l’article 96.2 de la nova llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el qual va entrar en vigor,
com els he explicat, el mes de maig de l’any passat, diu
textualment que “Procederá la readmisión del personal laboral
fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado
como consecuencia de la incoación del expediente
disciplinario por la comisión de una falta muy grave”. És a dir,
l’opció que té l’empresari privat de pagar per evitar la
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readmissió de l’empleat, la readmissió del treballador en un cas
d’acomiadament improcedent, no la té des del mes de maig del
2007, tal com diu la Llei de l’Estatut de la Funció Pública, no la
té l’administració ni les empreses públiques. Per tant, no és
possible aplicar, no és possible en aquest cas, l’administració
pública no pot acollir-se a la possibilitat de l’article 56.2 de
l’Estatut dels Treballadors.

Sebsegüentment, en segon lloc, i com a conseqüència del
que hem dit abans, exigim també en aquesta moció que els
procediments sancionadors que l’administració autonòmica, a
través de les seves empreses públiques, segueixi contra els seus
empleats els faci seguint, com no pot ser d’una altra manera,
complint el procediment sancionador que fixa el títol setè en els
articles 93 a 98 d’aquesta Llei de 12 d’abril, on s’aprova
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. I si aplicam aquest títol
setè, aquests articles 93 a 98, com els he explicat abans, no és
possible l’acomiadament improcedent optant, per part de
l’empresari, en aquest cas l’administració entre el pagament o
la readmissió, procedeix sempre, procedeix sempre, segons
l’article 96.2 la readmissió del treballador.

I finalment, en el tercer punt demanam que el Parlament
insti el Govern a revisar d’ofici tots els acomiadaments que
s’han produït des de l’entrada en vigor, dia 22 de maig del 2007,
del nou Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, tots els
acomiadaments que s’han produït sense tenir la cobertura legal
suficient, com he intentat demostrar fins ara. Per tant, totes
aquelles persones que hagin estat acomiadades sense cap tipus
de causa, en els expedients als quals nosaltres hem pogut tenir
accés es parla fins i tot de falta de sintonia en algun d’aquests
acomiadaments, és obvi que són acomiadaments improcedents
i que no té l’administració, no té l’empresa pública l’opció
d’elegir entre la readmissió o la indemnització; l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic és molt clar quan diu que només procedeix
la readmissió.

I per tant demanam la revisió d’ofici d’aquests
acomiadaments, demanam que es retornin aquests procediments
al moment en què es va prendre aquesta resolució adoptada, i en
el seu cas, es tramitin segons el procediment que he explicat
abans dels articles 93 a 98 de la Llei 7/2007, per la qual
s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Per a nosaltres és una qüestió molt clara, no volem entrar en
aquests moments ja en més valoracions que es varen fer el dia
de la interpelAlació sobre els motius, sobre l’actuació que es du
a terme per part d’aquesta administració i per part de les seves
empreses públiques, en relació amb l’acomiadament sense
motiu, sense cap tipus de justificació de determinats funcionaris
o empleats de les empreses públiques; però sí que creim que
qualsevol administració pública, i aquesta no pot ser una
excepció, està sotmesa a l’imperi de la llei, està sotmesa a
aplicar en la seva actuació tot allò que li marquen els distints
procediments regulats per les lleis.

I és evident que en aquest cas l’article 56.2 de l’Estatut dels
Treballadors no és aplicable perquè la llei, en vigor des del mes
de maig de l’any passat, diu ben clar quin és el procediment que
es pot seguir i fins on pot arribar l’administració i les seves
empreses públiques amb les resolucions dels expedients
sancionadors de determinades infraccions per part dels
treballadors.

Res més per la nostra banda, tan sols esperar que la resta de
grups parlamentaris no posin objeccions al que és, en aquest
cas, instar el Gover que rectifiqui unes actuacions que no tenen
empara legal, que no tenen cobertura legal i que, per tant, es
retorni al compliment de la llei, com s’havia d’haver fet des del
primer moment.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Pel Grup Parlamentari Mixt, té
la paraula la Sra. Marí. No intervé? Idò, pel Grup Parlamentari
Unió Mallorquina, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Molt
ràpidament, per anunciar el vot negatiu del nostre grup
parlamentari a aquesta moció. Ja vàrem explicar en el moment
del debat de la interpelAlació que no compartíem un poc el
diagnòstic que hi ha darrera la interpelAlació i la moció,
consideram que l’actuació del Govern de les Illes Balears en
matèria d’acomiadaments ha estat correcta i, en general,
ajustada a la legalitat i a la resta de l’ordenament jurídic. Per
tant, no compartim un poc aquesta possible caça de bruixes que
s’hauria produït per l’arribada d’un nou color polític a la
institució d’autogovern, al Govern de les Illes Balears.

Què pot haver-hi actuacions puntuals i limitades que siguin
discutibles? Consideram que no és el Parlament, en aquest cas
d’actuacions puntuals i limitades, inserides dins procediments
perfectament regulats per la normativa, el que s’ha de
pronunciar sobre la qüestió. És evident que aquests
acomiadaments poden ser revisats i jutjats pels tribunals
contenciosoadministratius i per tant ja determinaran ells si
efectivament l’Estatut del Treballador s’ha d’aplicar o si no s’ha
d’aplicar, totes aquestes qüestions que el Sr. Flaquer ens ha
argumentat perfectament, consideram que no és el Parlament
qui ha d’entrar en una qüestió tan puntual i tan limitada a
valorar aquesta qüestió. Evidentment, aquests treballadors
tendran la força d’anar als tribunals, d’anar davant els jutjats i
per tant que se’ls reconeguin els drets que puguin tenir que se’ls
expliquin els procediments que els hagin d’aplicar.

Per tant, des d’aquest punt de vista, i per no entrar i donar
suport a un cert alarmisme i una intenció, que per la nostra
banda consideram que no està acreditada amb dades fefaents i
amb dades reals, la pràctica real, amb casos concrets, no podem
donar suport a aquesta moció.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputades. En el
debat de la interpelAlació que va tenir lloc fa quinze dies ja vaig
centrar la meva intervenció en la defensa de la idea que el nou
govern, en la qüestió a la qual es refereix aquesta iniciativa
parlamentària, havia fet les coses bé. I que els grups de la
majoria tenim tota la legitimitat per defensar allò que s’ha fet.
S’han fet les coses bé i a més s’han fet amb transparència: el
Govern ha vengut a aquesta cambra i ha dit que sí, que hi ha
hagut 34 treballadors que han estat acomiadats i que aquesta
actuació s’ha fet segons la formula de l’acomiadament
improcedent; aquesta actuació ha estat defensada amb tot el pes
de la raó, dels arguments i de la defensa dels interessos públics.
La fórmula ha estat la de l’acomiadament improcedent perquè
és la que permet al treballador afectat percebre les ajudes i les
indemnitzacions que li pertoquen.

El que s’ha fet, entenem nosaltres, és posar ordre i posar
ordre no té res a veure amb les persecucions polítiques; posar
ordre és corregir allò que s’ha fet malament i fer-ho amb la vista
posada en el bon funcionament de l’administració, al servei al
ciutadà i al respecte als principis constitucionals, segons els
quals els llocs de feina públics s’han de proveir segons els
principis de mèrit i de capacitat. La moció que avui presenta el
Partit Popular parla de no procedir l’acomiadament improcedent
de treballadors del sector públic, mitjançant l’article 54, deia la
moció que nosaltres vàrem llegir, 56 ens aclareix avui el
portaveu del Partit Popular, de l’Estatut dels Treballadors, i
d’acomplir amb el procediment administratiu que estableix per
a les actuacions de tipus disciplinari l’Estatut Bàsic del
Treballador Públic.

Podem tornar, per contestar aquesta demanda dels punts 1 i
2 de la moció, a allò que vàrem argumentar en el debat de la
interpelAlació: el que va fer el Govern del PP de l’anterior
legislatura va ser posar en situació d’indefinits treballadors
mitjançant un frau de llei que ja va quedar explicat. Els
treballadors eren contractats per un període de tres mesos, de sis
mesos, de vegades eren renovats, i que després, quan no hi havia
resolució de contracte, adquirien el dret a passar a indefinits, a
passar a indefinits, no a fixos. A passar a indefinits i, a més, a
passar-hi sense haver passat pel tràmit necessari de la
demostració del mèrit i de la capacitat. I ara vol el Partit Popular
que se’ls apliquin a aquests treballadors drets que són propis
dels treballadors que són fixos, no indefinits, i que són fixos, a
més, perquè s’ho han guanyat respectant aquests principis de
mèrit i de capacitat i d’igualtat d’oportunitats.

Els mateixos articles als quals ha fet referència, de l’Estatut
Bàsic del Treballador Públic, el portaveu del Partit Popular,
deixen ben clar que es refereix als treballadors fixos; aquella
obligació de readmissió dels treballadors que hagin estat objecte
d’un acomiadament improcedent és per als fixos i no per als
indefinits.

El que nosaltres defensam és, primer, que s’accés al lloc de
feina públic es guiï pels principis de mèrit i de capacitat. Segon,
que les plantilles i les tasques dels emplats públics es defineixin
segons les necessitats d’oferir serveis als ciutadans. I tercer, que
als empleats públics que realment hagin accedit al seu lloc de
feina segons aquests principis se’ls reconeguin tots els drets que
els corresponen. Fer-ho d’una altra manera no és actuar segons
l’interès públic, no sabem, de totes maneres, si el Partit Popular
presenta aquesta moció pensant en l’interès públic o pensant en
interessos més particulars.

La moció també parla, en el seu punt tercer, de revisar els
acomiadaments que s’han produït. Volen realment que es
revisin tots, un per un? Volen que es revisi el cas del càrrec del
Consorci Turisme Jove que va fer que aquest consorci li llogàs
al mateix un local a la Bonanova, un local que costava ni més ni
menys que 4.500 euros mensuals, més IVA, i que tenia vigència
fins l’any 2019? Volen que revisi el cas de militants del Partit
Popular, contractats a empreses públiques, allà on no tenien ni
tan sols una taula per fer-hi feina? Volen que es revisin els casos
dels que estaven contractats a una conselleria i feien feina a una
altra conselleria diferent?

Nosaltres pensam que al Partit Popular li convé revisar com
menys coses millor d’aquestes; en qualsevol cas, del que no
tenim cap dubte és que el Govern donarà, com ha fet fins ara,
tota la informació que l’oposició demani.

El que és essencial és que tenim una concepció diferent de
com s’han de gastar els doblers en empleats públics. Nosaltres
no entenem els llocs d’ocupació pública com a una manera de
tenir contents amics i afiliats, nosaltres volem que hi hagi les
persones més capacitades, les que han demostrat ésser més
capacitades i que serveixen els objectius que es marca
l’administració. En resum, nosaltres volem igualtat dels
ciutadans davant la llei i posar l’administració i les entitats que
en depenen al servei de l’interès públic.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agraesc al portaveu
del Grup Popular que no ens hagi parlat de la projecció a
Europa, perquè no ho tendria, vull dir, era una intervenció no
preparada, és un eufemisme pel que ha passat abans, que crec
que per parlar d’acomiadaments si hi havia aquest debat crec
que hagués estat millor aprofitar el temps per parlar abans
d’Europa i ara parlar d’acomiadaments.
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Dita aquesta petita qüestió, simplement voldria apuntar una
sèrie de qüestions, ja que em toca parlar l’últim després de les
intervencions que hi ha hagut. Crec que s’ha parlat que les
contractacions que s’han estat realitzant s’han fet garantint uns
principis de selecció i ja li dic que, probablement, el Govern en
tot cas que faci la reflexió que correspongui si els processos, si
s’han de modificar els decrets que regulen aquests sistemes de
selecció, però el que no es pot fer, i crec que és una actuació
perversa, és que quan es governa serveixen aquests mecanismes
i quan estic a l’oposició en faig la crítica. Tampoc no em val
parlar del sistema dels acomiadaments en els termes, sobretot
amb la duresa que es va plantejar el dia de la interpelAlació, que
ho duia un altre diputat, però sí li recordaré, Sr. Flaquer, que si
volem una administració pública despolititzada, una
administració pública on puguin entrar ciutadans pel seu mèrit
i capacitat, seria bo que es tengui, sobretot quan s’exerceix el
govern, una actuació que no es miri de fer del govern corrals o
llocs d’ubicació de gent de màxima confiança no per a
l’administració pública, sinó per cobrir els interessos del partit.

Perquè jo no entraré en una cosa, que a més la tenc privada
per la llei, entrar a mirar de quins acomiadaments parlam i si
parlam d’acomiadaments normals o de càrrecs i de gent
rellevant de la militància del partit d’avui a l’oposició. Per tant,
pens que també és una reflexió interessant, que ja li apuntava el
diputat del BLOC, de veure si s’està aquí amb aquesta
intervenció que s’ha fet defensant els interessos del que el
president que hi va haver, el Sr. Cañellas, deia “els nostres”.
Crec que és una mala pràctica utilitzar aquest concepte en el
segle XXI. Per tant, d’aquest debat que hi ha hagut tant el dia de
la interpelAlació com el dia de la moció, la màxima satisfacció
ha estat la recollida del guant del Govern de les Illes Balears a
través del seu conseller de Presidència; però la reflexió en
profunditat que crec que surt d’aquest debat que s’ha tengut en
dies consecutius és de només es parla del que és l’àmbit
d’emprar el públic dins l’àmbit de les empreses públiques, i,
com veurà vostè, Sr. Flaquer, no es parla dins l’altre àmbit, que
és l’àmbit de la funció pública, dels funcionaris, per entendre-
nos d’una forma més ràpida.

Doncs els diré el que crec que és un dels motius pels quals
es produeix aquesta major inseguretat o potser siguin més fàcils
determinades actuacions que es varen realitzar en períodes
anteriors, és a dir, probablement haguem d’anar a la modificació
de determinats decrets que faciliten que es puguin fer
contractacions d’aquestes característiques i haguem d’anar a
mecanismes molt més clars i que fins i tot garanteixin, en els
sistemes de contractació, l’anonimat de les persones que es
contracten, com s’ha fet a la funció pública i que crec que és un
exemple que fins l’any 1999 en aquesta comunitat era un tema
de debat permanent en el Parlament de les Illes Balears, i des
del 2003 ja no se’n va parlar perquè es va fer una regularització
amb un sistema diferenciat i que garantia, d’una forma clara, els
principis constitucionals de mèrit i capacitat.

Per tant, els vull dir que, feta aquesta reflexió, votarem en
contra de les mocions que vostès plantegen, però sí que recollim
la reflexió plantejada pel Govern i crec, Sr. Flaquer, que vostès
també n’haurien de fer una de reflexió: per la motivació que li
feia, vull dir, quan escoltava la seva intervenció, amb aquest to
suau i amable que té la seva pròpia oratòria quan vol, em
recordava aquella cançó que fa anys escoltàvem de Paco Ibáñez,
“Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los
corderos”, i seguia la cançó fent una exposició; jo els voldria
recordar quins eren, vull dir que no s’han de posar en la pell
suau de bestiar i quan han exercit el poder han fet un sistema
polític i clientelar totalment rebutjable. I per tant crec que és bo
que entre tots arribem a ser capaços de consensuar un sistema
d’accés per a tota la ciutadania, però crec que vostès hauran de
sortir aquí, fer una autocrítica dels sistemes que han tengut, de
les contractacions que han posat envoltant de tot el Govern de
les Illes Balears.

Perquè, no entraré en el que ja han exposat a l’anterior debat
que hi ha hagut en el dia d’avui, però li podria recordar
fundacions, com ja ha fet el nostre portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, i n’hi ha més de com es realitzava i de
com es colAlocava per fer estructura política dins l’àmbit
exterior amb les cases regionals i com s’actuava, i dóna la
curiositat que tots els que es contractaven era per aquest sistema
fraudulent, que eren contractes de tres mesos, deixar que es
facin indefinits i després cap a les cases regionals per a
l’Argentina, etcètera. Aquesta història em sona de lluny i crec
que és una mala pràctica. Per tant, facem una aposta per mèrit,
capacitat i igualtat per a tots els ciutadans de les Illes Balears.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Flaquer, vol fer ús de la paraula?

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Jo he pujat a la tribuna explicant el contingut d’una moció molt
concreta, en tres punts i no he volgut entrar a valorar ni a
considerar allò que s’havia discutit a la darrera interpelAlació
pràcticament. Vostè Sr. Costa sí que vol entrar en aquestes
qüestions i jo hi entraré si vol. Vostè també ha estat conseller
d’Interior i Funció Pública, també ho ha estat i jo he tengut
ocasió de poder revisar la seva actuació com a conseller
d’Interior i Funció Pública i li puc assegurar que tampoc
resistiria un debat, d’amiguisme, de clientalisme i de tot tipus.

Jo a la defensa de la meva intervenció no he parlat per res de
tot això, he parlat de defensar els empleats públics, he parlat de
garantir-los els seus drets, he parlat que hi ha una nova llei que
va defensar a més el seu President de Govern, el Sr. Rodríguez
Zapatero i va votar també el que és avui President del Govern
de les Illes com a diputat i és la Llei de l’Estatut de l’empleat
públic, que atorga i reconeix uns drets als empleats públics i que
no els assimila al de l’Estatut dels treballadors. No és possible,
com fa un empresari privat, acomiadar una persona i després si
se’l declara improcedent l’acomiadament dir-li que pot optar
entre la indemnització o la readmissió. Això no és possible i
vostè ho sap i jo he vengut a parlar d’això. He vengut a parlar de
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drets dels treballadors, he vengut a parlar de drets dels empleats
públics, he vengut a defensar una llei que ha aprovat el seu
Govern a Madrid i he vengut a defensar que el seu Govern aquí
a les Illes Balears apliqui aquesta llei que han aprovat vostès a
Madrid. No he vengut a parlar sobre què està fent el Govern en
matèria de funció pública. Però si vostè vol que parlem d’allò
que fa aquest Govern d’avui, d’allò que va fer el Govern del
Partit Popular i d’allò que va fer vostè com a conseller
d’Interior i Funció Pública jo m’apunt el primer en debatre amb
vostè. Vostè no aguantarà el debat...

(Alguns aplaudiments)

...vostè té els peus de fang Sr. Costa, vostè té els peus de
fang. Per tant, vostè el que ha de fer és explicar avui aquí, al seu
grup, davant d’aquesta cambra, al seu President, per què votarà
en contra que jo demani l’aplicació d’una llei que ha aprovat el
Sr. Rodríguez Zapatero a Madrid. D’això ha de donar comptes
vostè. Vostè no ha de venir aquí a escampar el ventilador. Vostè
no ha de venir aquí a dir si el Govern del Partit Popular feia o no
feia, d’això segurament en trobarem de nostres i de seves i vostè
ho sap perfectament. Vostè ha d’explicar als seus companys per
què ha pujat aquí a defensar aquesta moció i que senzillament
l’únic que demana és que apliquem els drets que el seu Govern
a Madrid, nosaltres hi estam d’acord, ha volgut reconèixer als
empleats públics i vostès aquí no estan reconeixent ni garantint-
ho.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies Sr. Diputat. Arribats a aquest punt, correspondria la
votació i donat que en aquests moments hi ha diputats que estan
donant sang, ajornaríem la votació...

(Remor de veus)

Repetiré. Arribats a aquest punt, correspondria la votació i
donat que hi ha diputats que en aquests moments estan donant
sang, si els portaveus ho creuen convenient, ajornaríem la
votació per al pròxim punt, és a dir, més tard. Els pareix bé?
D’acord.

IV. Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 95/08, de creació
i regulació de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

Passam doncs al punt número 4 d el’ordre del dia, relatiu al
debat i votació del dictamen del projecte de llei RGE núm.
95/08 de creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes
Balears. Per presentar el projecte de llei per part del Govern té
la paraula el Sr. Manera, per un temps de quinze minuts.

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

Bon dia Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
primer que vull fer és agrair a l’arc parlamentari la colAlaboració
que hem tengut des del Govern per treballar aquesta llei, per fer-
la, per redactar-la, crec que hem recollit suggeriments i
aportacions de tots els grups parlamentaris i els vull agrair
sincerament aquesta colAlaboració desenvolupada en la
tramitació de la redacció d’aquesta llei. Aprovam avui, si el
Parlament així ho considera, la Llei de creació de l’Agència
Tributària de les Illes Balears, un ens amb personalitat jurídica
pròpia i amb plena autonomia funcional, financera i de gestió.

L’aprovació d’aquesta llei respon a l’establert a l’article 133
de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. La creació de
l’Agència Tributària suposa un canvi fonamental en l’aplicació
dels tributs a la comunitat autònoma de les Illes Balears, atès
que es suprimeix la Direcció General de Tributs i Recaptació i
es crea una nova estructura amb capacitat per autoorganitzar-se
i que es configura com administració tributària de les Illes
Balears, de forma que aquest nou ens absorbirà no només les
funcions pròpies de la Direcció General de Tributs, sinó que
també desenvoluparà les tasques que corresponen a la Direcció
General de Tresoreria pel que fa a la recaptació d’ingressos
públics de caràcter tributari. Aquesta voluntat
d’autoorganització té per finalitat promoure la creació d’un nou
model d’administració tributària per tal que gestioni, recapti,
liquidi i inspeccioni els imposts recaptats a les Illes Balears, tant
els propis com ara el cànon de sanejament d’aigües, com els
tributs estatals cedits totalment, l’impost de patrimoni, l’impost
de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i
l’impost de successions i donacions. 

Pel que fa a la gestió, recaptació, liquidació i inspecció de la
resta d’imposts de l’Estat recaptats a les Illes Balears, correspon
a l’administració tributària de l’Estat, sense perjudici de la
delegació que la comunitat autònoma de les Illes Balears pugui
rebre d’aquesta i de la colAlaboració que pugui establir-se quan
així ho exigeixi la naturalesa del tribut, d’acord amb el fixat al
quart paràgraf de l’article 133 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears. El nou model d’administració tributària suposa
una passa més respecte la necessitat d’avançar en una major
autonomia financera i corresponsabilitat fiscal des de la vessant
organitzativa. En efecte, l’autonomia financera en l’àmbit dels
ingressos es projecta no només des del punt d’una major
capacitat normativa i de gestió en matèria tributària, sinó també
amb la necessitat d’articular els instruments i mitjans necessaris
que permetin millorar el seu funcionament i establir una
estructura organitzativa àgil, flexible i de qualitat, que pugui
donar resposta de manera eficaç i immediata a les necessitats
dels ciutadans per estimular el compliment fiscal voluntari en
general i faci efectius els drets i garanties dels obligats tributaris
en particular.

Amb la creació de l’Agència Tributària es pretén establir un
criteri unitari de gestió en matèria tributària, fonamental en els
principis d’objectivitat, eficàcia, eficiència i transparència, amb
especial atenció al servei a la ciutadania, a la implantació de les
noves tecnologies en l’àmbit tributari, a la lluita contra el frau
fiscal i a la potenciació de colAlaboració amb les altres
administracions públiques i en particular, amb l’administració
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tributària de l’Estat. Per això, l’Agència ha de tenir un major
nivell d’autonomia i flexibilitat, de forma que ha de comptar
amb recursos i serveis generals propis i especialitzats per raó de
la matèria, especialment pel que fa al personal i a la gestió
econòmica-financera. No obstant això, també és necessari
establir mecanismes de seguiment i de control de l’eficàcia i
l’eficiència de l’Agència respecte el compliment dels seus
objectius. En aquest sentit es preveu l’elaboració d’un pla anual
d’actuació que ha de contenir la previsió dels resultats que es
pretenen obtenir i que serà objecte d’un seguiment continuat i
d’informe al Parlament de les Illes Balears.

Els vull anunciar els 4 grans objectius d’aquesta nova
administració, d’aquesta Agència Tributària de les Illes Balears.
El primer d’ells, com a fita prioritària és pretén minvar la
pressió fiscal indirecta que suporten els ciutadans de les Illes
Balears, mitjançant la creació d’una Oficina d’Atenció i
Informació al Contribuent. La reducció dels tràmits
administratius amb l’aprovació de models de declaració molt
més senzills. El reforçament dels serveis d’atenció telemàtica i
de noves tecnologies. L’elaboració de programes d’ajuda dels
tributs gestionats pel Govern de les Illes Balears. L’elaboració
d’una carta de drets del contribuent. I la reorganització dels
serveis, augmentant la presència de l’administració tributària a
la part forana i molt especialment a les illes de Menorca, Eivissa
i Formentera. Aquests compromisos suposen continuar
treballant pel bon compliment de les obligacions tributàries,
posant a l’abast dels ciutadans de les Illes instruments
intelAligibles, àgils i senzills. Amb aquest esperit, la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació ja ha desenvolupat algunes
mesures que han tengut una immillorable acceptació per part
dels contribuents, com és la possibilitat de pagar els tributs
mitjançant targeta de crèdit, quan la tramitació és telemàtica.
Així som la comunitat pionera en la implantació d’aquesta
mesura d’acostament als ciutadans de les Illes Balears.

Un segon objectiu de l’Agència Tributària pretén potenciar
la lluita contra el frau fiscal. L’incompliment fiscal constitueix
un fenomen del que se’n deriven greus conseqüències per a la
societat, atès que suposa una minva d’ingressos públics, la qual
cosa afecta a la pressió fiscal que suporten els contribuents
complidors. A més, condiciona el nivell de qualitat dels serveis
públics i les prestacions socials, deforma l’activitat dels agents
econòmics, atès que les empreses fiscalment complidores han
d’enfrontar-se a la competència deslleial de les incomplidores.
En definitiva, el frau fiscal constitueix el principal element
d’inequitat de qualsevol sistema tributari. Davant d’aquests
comportaments, l’actuació dels poders públics ha de ser enfortir
el control i la prevenció del frau i en aquest sentit, l’Agència
Tributària es constitueix com la institució que vetllarà pel bon
compliment tributari, mitjançant la creació d’una oficina
específica de lluita contra el frau. La subscripció de convenis de
colAlaboració amb l’Agència Tributària estatal i altres
administracions públiques i privades i el millorament de la
selecció de potencials contribuents a comprovar, així com dels
procediments d’operacions immobiliàries a comprovar.

En tercer lloc, per tal d’escoltar i atendre les preocupacions
dels agents socioeconòmics que intervenen en la relació de
l’administració tributària-administrat, la Llei de creació de
l’Agència Tributària de les Illes Balears preveu la creació de la
Comissió Assessora de l’Agència Tributària com a òrgan
consultiu i de participació en l’activitat de l’Agència, amb la
finalitat d’establir un sistema permanent de colAlaboració entre
l’entitat tributària i les institucions, entitats o organitzacions
representatives de sectors o interessos socials, empresarials o
professionals relacionats amb la matèria fiscal. A més,
s’estableix la necessitat d’establir instruments de colAlaboració
amb altres administracions públiques, molt especialment amb
l’administració tributària estatal i les administracions locals.
Finalment amb la finalitat d’assolir una major flexibilitat i
agilitat de funcionament, s’estableix un sistema de control
financer permanent per part de la Intervenció General, d’acord
amb el pla anual que aprovi el conseller o consellera competent
en matèria d’Hisenda. 

Així mateix es preveu un òrgan intern específic de control,
la inspecció de serveis de l’Agència, el qual li correspon el
control ordinari de la gestió i el compliment del programa anual
d’actuació de l’Agència. Anualment i el termini de 6 mesos des
de la finalització del corresponent programa anual, el President
o Presidenta de l’Agència remetrà al Parlament de les Illes
Balears un informe del funcionament de dita Agència, així com
de les actuacions desenvolupades i dels resultats obtinguts. Tots
els compromisos esmentats no es podrien assolir sense els
recursos humans adients per gestionar, recaptar, inspeccionar i
liquidar els tributs recaptats pel Govern de les Illes Balears. És
per això que de la part final del text de la Llei de l’Agència cal
destacar la creació de nous cossos especialitzats en matèria
tributària, un cos de control, inspecció i administració tributària,
un cos tècnic d’inspecció i gestió tributària, un cos administratiu
tributari i un cos auxiliar tributari. L’Agència permetrà a més,
a integració i la consegüent inscripció a l’Agència del personal
de l’actual Direcció General de Tributs i Recaptació.

Per acabar senyores i senyors diputats, encetam avui un nou
camí, un nou model tributari que pretén apropar l’administració
tributària als ciutadans Balears. Una administració tributària que
sigui capaç d’educar el ciutadà cap el compliment de les seves
obligacions tributàries, sense esforços innecessaris i amb l’ajuda
i atenció de les actuacions del Govern de les Illes Balears.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies Sr. Manera. Passam ara a la defensa de les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Popular RGE núm. 1168,
1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178,
1179, 1180, 1166, 1181, 1182 i 1183/07. Per defensar les
esmenes té la paraula la Sra. Cabrer per un temps de quinze
minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
primer lloc agrair la presentació del projecte de llei d’Agència
Tributària que ha fet el conseller. Dir-li que efectivament, em
correspon en nom del Grup Parlamentari Popular la defensa de
les esmenes parcials presentades pel nostre grup a aquest
projecte de llei de creació de l’Agència Tributària. Un projecte
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de llei que desenvolupa el nostre Estatut d’Autonomia, aprovat
ara fa més d’un any i que va aconseguir, entre molts altres
aspectes, l’obligatorietat de crear una Agència Tributària de les
Illes Balears per gestionar els tributs propis i cedits, així com
per conveniar amb l’Agència Tributària de l’Estat la possible
colAlaboració o delegació de la resta d’imposts estatals recaptats
a les Illes Balears. Així ho disposa amb claredat l’article 133 del
nostre Estatut d’Autonomia i la disposició transitòria onzena
que obligava a crear l’Agència Tributària en el termini d’un any
des de l’entrada en vigor de l’Estatut, aspecte que no s’ha
complert fermament, encara que l’important és que si tendrem
Agència Tributària.

El Grup Parlamentari Popular no va presentar esmena a la
totalitat precisament perquè nosaltres vàrem ser, juntament amb
altres partits polítics, els impulsors i partícips de la reforma
estatutària i per això compartim el contingut essencial d’aquesta
llei. No obstant, sí que vàrem presentar esmenes parcials, un
total de 17, que creim que milloren el servei a l’administrat, que
corregeix abusos en la contractació de càrrecs de confiança i
alguna esmena també important que pretén corregir el que
consideram que és una manca de respecte de l’esperit de
l’Estatut d’Autonomia i que precisament en les negociacions
que se varen dur per part del Partit Popular i per part del Partit
Socialista va deixar ben clar les formes de colAlaboració amb
l’administració tributària de l’Estat i que serien via conveni de
colAlaboració i en canvi, el projecte de llei no respecte, segons
la nostra opinió, aquesta redacció perquè permet altres fórmules
ambigües i inconcretes que aquesta manca de concreció i el
possible perill que puguin suposar un atemptat a l’Estatut
d’Autonomia, a la Constitució espanyola o a la LOFCA (Llei
Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes), fa que
el Partit Popular hagi presentat una esmena reproduint
exactament allò que diu el nostre Estatut d’Autonomia. Més
endavant, si els pareix, concretarem aquesta esmena, jo crec que
és millor per a tots explicar les esmenes seguint l’ordre de
l’articulat de la llei.

Presentam així una primera esmena a l’article 4, relatiu a
l’atenció als contribuents, donat que aquest article és un article
que de forma genèrica xerra dels drets dels contribuents, però no
concreta cap fórmula d’una major defensa dels administrats. En
canvi, hi ha altres lleis autonòmiques d’Agència Tributària que
sí concreten més la fórmula en la creació d’organismes
específics. En aquest sentit proposam la possibilitat de crear la
figura del Defensor del Contribuent per a la defensa dels
contribuents i dels seus drets i que sigui un òrgan elegit amb
independència i professionalitat per aquest Parlament.
Evidentment estam disposats a transaccionar aquesta esmena,
sempre que suposi donar contingut a aquest article i que des del
nostre punt de vista no en té. De fet, el conseller a la seva
presentació ha xerrat d’unes oficines de defensa, però no és el
que diu el projecte de llei, que només xerra dels drets dels
contribuents i nosaltres estaríem disposats a fer una transacció
a la figura del Defensor del Contribuent que és allò que hem
presentat.

Pel que fa als òrgans i estructura de l’Agència Tributària,
hem presentat un grapat d’esmenes amb l’objectiu de reduir
l’elevat nombre de càrrecs de direcció i una estructura política
excessiva. El projecte de llei preveu Presidència,
Vicepresidència, Consell General, direcció, Consell de Direcció
i Comissió Assessora. Nosaltres proposam suprimir la
Vicepresidència i suprimir el Consell de Direcció. Aquest
darrer, el Consell de Direcció és un òrgan tan intern que trobam
excessiu que estigui en una norma de rang legal. Fins i tot no fa
falta que estigui a cap norma, però si es vol que almanco estigui
en el reglament, però no importa que estigui a una llei. Pel que
fa a la Vicepresidència, nosaltres consideram que sobra, ja que
només tendria sentit si fos un càrrec independent, que no ho és.
Parlant d’independència, proposam que el càrrec de Director de
l’Agència Tributària, sobretot des del moment en què el
President és un càrrec polític, el Director encara que no ens
oposam que el nomeni el Consell de Govern, s’atengui a criteris
d’independència per tal de garantir el funcionament correcta
d’un òrgan com és l’Agència Tributària i que ha de tenir un
caire allunyat del partidisme polític.

Un altre òrgan allà on hem presentat esmenes fa referència
a la Comissió Assessora de l’Agència Tributària. Creim que la
filosofia de crear un òrgan de consulta i participació és bona,
sempre i quan les seves funcions siguin reals i no sigui una
simple foto. En aquest sentit a la Comissió veim que hi ha
representants dels consells, dels ajuntaments, dels colAlegis
professionals, d’institucions acadèmiques i d’organitzacions
econòmiques i socials. Compartim un poc la composició, encara
que voldríem un òrgan més que després explicaré. Però les
funcions que se li atribueixin són funcions molt genèriques de
millora de l’atenció a l’administrat, o de simplificació de tràmit
i en canvi, obvia funcions com que se pugui informar la
normativa tributària i els plans d’actuació de la pròpia Agència
i que hi ha fet referència el conseller. Nosaltres creim que si
realment es vol fer participar les administracions territorials i a
la societat civil dins l’Agència Tributària seria interessant que
puguin opinar sobre els canvis normatius de gestió, de
recaptació i d’inspecció tributària, així com els plans d’actuació
que preveu aquesta llei. Òbviament l’informe seria no vinculant,
efectivament, però el que no s’entén és que no es vulgui tenir
cap possibilitat d’opinar sobre el més important de l’Agència,
perquè al final aquesta Comissió Assessora serà una foto.

De la mateixa forma creim que seria interessant que
participés l’administració de l’Estat. És cert que el Govern té
moltes formes de colAlaborar amb l’administració de l’Estat,
però aquí xerram que l’administració tributària de l’Estatal
pugui aportar informació, o coneixements a aquesta Comissió
Assessora que creim que seria d’utilitat.

Pel que fa a l’estructura territorial de l’Agència hem
presentat una esmena, donat que trobam que aquest article és
molt genèric i és deficient. En efecte, l’article 13 només xerra
de serveis centrals i territorials sense concretar res més. Jo crec
que amb una realitat insular com la nostra, els ciutadans de
Menorca, els d’Eivissa, els de Formentera han de tenir garantida
la descentralització administrativa que faciliti l’exercici dels
seus drets. En aquest sentit amb la creació de l’Agència
Tributària consideram que aquesta ha de tenir obligatòriament
per llei delegacions a cada illa. No crec que causem cap trastorn,
de fet ja hi ha un serveis a les illes, del que es tracta és de
garantir-los per llei i de millorar-los.
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I passam al tema del personal, del personal funcionari i del
personal laboral de l’Agència. Aquesta llei fa tota una regulació
de personal funcionari, d’integració del personal actual, de
creació de determinats cossos funcionarials i que en termes
generals creim que és correcte i que s’adapta a la Llei de Funció
Pública. No compartim en canvi la regulació del personal
laboral. La llei preveu personal laboral administratiu, no hi
posam cap inconvenient, però introdueix la possibilitat, fins ara
inexistent dins l’administració tributària, que és la possibilitat
de personal laboral de caràcter directiu amb relació laboral de
contracte especial d’alta direcció. La veritat és que amb
l’estructura política que ja té l’Agència i que nosaltres la
consideram excessiva, voler ara suplantar els càrrecs tècnics de
més alt nivell amb personal elegit a dit, no ens pareix ni correcte
ni professional. Les funcions de caire tècnic s’han de reservar
a funcionaris, que han estat elegits per oposicions lliures i que
després fan la carrera administrativa dins els termes de la Llei
de Funció Pública i allà on es permeten llocs de lliure
designació, però elegits d’entre els propis funcionaris que han
demostrat els seus mèrits i capacitats, cosa que no queda
garantida amb un altre nivell de personal laboral elegit a dit.
Nosaltres ens oposam per tant a aquesta duplicació política i a
aquesta manca de garantia de professionalitat, en un aspecte tan
important com és l’administració tributària, allà on precisament
només la imparcialitat funcionarial de personal que no depèn
dels càrrecs polítics garanteix la imparcialitat de la gestió
tributària.

I ja per acabar em vull referir als punts per a nosaltres més
polèmics d’aquest projecte de llei, polèmic perquè creim que no
es respecta l’Estatut d’Autonomia, no es respecta el consens que
hi va haver entre les dues forces polítiques majoritàries. Diu
l’Estatut d’Autonomia en el seu apartat 4 de l’article 133 que la
gestió, recaptació, liquidació, inspecció de la resta d’imposts de
l’Estat recaptats a les Illes Balears correspondrà a
l’administració tributària de l’Estat, sense perjudici de la
delegació que la comunitat autònoma de les Illes Balears pugui
rebre d’aquest i de la colAlaboració que pugui establir-se
especialment quan així ho exigeixi la naturalesa del tribut. Per
desenvolupar allò que es preveu al paràgraf anterior, l’Agència
estatal de l’administració tributària i l’Agència Tributària de les
Illes Balears podran establir els convenis de colAlaboració que
estimin pertinents. I dins l’article 25 del projecte de llei que ara
debatem, que l’Agència Tributària pot subscriure convenis de
colAlaboració amb altres administracions i entitats públics, quan
els àmbits d’actuació que directament i indirectament li són
propis, la colAlaboració de l’Agència Tributària amb altres
administracions i entitats públiques pot revestir qualsevol forma
jurídica més (...), incloent-hi la constitució o la participació a
entitats amb personal jurídica pròpia.

És evident que quan se negociava l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears damunt la taula hi havia tot el debat de l’Estatut
català sobre l’Agència Tributària i sobretot sobre la figura del
consorci, que el que suposa són un únic ens per gestionar tots
els tributs recaptats a l’àmbit de la comunitat autònoma, cosa
que fins que no es modifiqui la LOFCA, que forma part del (...)
creim que no és possible. Doncs bé, jo crec que l’Estatut balear
va deixar ben clar a l’article 133 quin model d’Agència
Tributària i la forma de colAlaborar amb l’administració de
l’Estat. Per tant, nosaltres proposam que el text del projecte de
llei digui exactament el mateix que l’Estatut d’Autonomia, que
no sembri dubtes que no va voler el legislador en el seu moment

i que sobretot es respecti allò que es va pactar en el seu moment.
Però això la nostra esmena és prou clara, el que fa és molt
senzill, reproduir literalment el que diu l’Estatut d’Autonomia,
fugint de qualsevol dubte. Creim des del nostre punt de vista
que seria el més correcte i el més coherent. 

En definitiva i ja per acabar, les esmenes presentades i
defensades avui jo crec que en general són constructives, que
milloren el text de l’Agència Tributària, que la doten d’una
major professionalitat i que respectes escrupolosament el nostre
Estatut d’Autonomia. Creim que és una bona notícia que avui
quedi aprovada aquesta agència, perquè donam compliment al
nostre Estatut d’Autonomia, però ens agradaria haver pogut
consensuar la resta d’esmenes presentades, encara que vull
agrair al conseller la reunió que vàrem poder tenir per parlar
d’aquestes esmenes, però que al final, ni en ponència ni en
comissió, han estat capaces de sortir endavant.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Torn a favor, hi ha cap grup que
vulgui intervenir? Doncs, passam al torn en contra i té la paraula
la representant del Grup Parlamentari Mixt, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
primer lloc he de dir que constitueix un motiu de satisfacció per
a aquesta diputada que finalment estiguem discutint el projecte
de llei de creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes
Balears, trob molt important que aquest projecte hagi arribat al
Ple del Parlament; es tracta de la primera llei que
desenvoluparem per mandat del nou Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears i això constitueix doble satisfacció: perquè implica
començar a dur endavant el desplegament estatutari, amb tot el
que implica d’aprofundiment de l’autonomia per a la nostra
comunitat autònoma. Esperam, senyores i senyors diputats, que
aquest projecte vagi acompanyat per tots els altres que seran
necessaris per tal de desplegar, com més aviat millor, el nou
Estatut d’Autonomia.

Així mateix, vostès ho saben perfectament, aquesta diputada
considera que a l’Estatut d’Autonomia la implementació de
l’Agència Tributària de les Illes Balears ha quedat per sota de
les necessitats reals de les nostres illes, a les Illes Balears hi
hauria d’haver una única agència tributària que recaptàs tots els
impostos. També, i posats a expressar desitjos, a les Illes
Balears hauríem de tenir un millor finançament, no conjuntural
sinó estructural; la fórmula ideal, tal i com ja hem expressat
aquí altres vegades, seria la d’un concert econòmic amb l’Estat
com els que tenen el País Basc i Navarra, però les expectatives
de les Illes Balears, fins i tot en el nou Estatut d’Autonomia, han
quedat molt per sota d’aquest horitzó. Al cap i a la fi, però,
haurem de treballar amb allò que tenim, que en qualsevol cas
també s’ha de reconèixer que és prou millor que no el que hi
havia abans.
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La naturalesa de la majoria de les esmenes que s’han
presentat a aquest projecte de llei ve a demostrar que, en línies
generals, existia un consens previ a la nostra comunitat
autònoma entre tots els grups sobre la necessitat de tenir aquesta
agència tributària. El gruix de les esmenes presentades
correspon, com no pot ser d’altra manera, a l’oposició en
aquesta cambra; de les esmenes presentades se n’han
transaccionat algunes, se n’han acceptat i la resta han estat
rebutjades en comissió. No entraré, per descomptat, a comentar
aquelles que han estat acceptades o transaccionades, es parteix
d’un acord entre el Govern i els grups que formen aquesta
cambra.

De les esmenes presentades i que arriben a Ple pel Grup
Popular, no tendríem inconvenient a acceptar les que fan
referència a l’article 8 i, a través d’aquest, als articles 6 i 9, que
serien les esmenes 1171, 1172 i 1169. De la resta de les
esmenes, voldria comentar breument les raons que ens porten a
votar-hi en contra. Algunes de les esmenes són, des del nostre
punt de vista, rebutjables bé perquè constitueixen meres
qüestions de matís, les quals no modifiquen substancialment el
redactat de la llei, bé perquè no hi aporten res de nou, em
refereix, per exemple, a la 1173 i a la 1174 de l’article 9.3, i que
proposa aprovar una relació de llocs de feina quan la llei ja
preveu l’existència de personal directiu laboral que s’haurà de
sotmetre al caràcter especial de l’alta direcció. I la 1174, que fa
referència al fet que la contractació s’ha de fer d’acord amb la
Llei de la funció pública, quan això ja queda ben clar a l’article
15.2 de la llei. O bé podem esmentar la 1175, article 10.1, que
fa referència a la necessitat d’independència del director de
l’Agència Tributària, quan nosaltres consideram que ha de
dirigir l’Agència Tributària la persona que hi estigui més
capacitada i que compti amb una experiència que li faci tenir un
domini més fluït de la qüestió, al marge de la seva
independència política o no.

En un altre ordre de coses, consider que hi ha algunes
esmenes del Grup del Partit Popular que tendeixen a rebaixar la
substancialitat de l’Agència Tributària a les Illes Balears, i això
no seria acceptable per a nosaltres. Per exemple, l’esmena 1176,
article 11, que proposen que se suprimeixi el consell de
direcció; aquesta diputada, contràriament, considera que s’ha de
mantenir per tal de suportar les tasques de la direcció de
l’Agència Tributària. Així mateix, consideram fora de lloc
l’esmena 1177, article 12, que proposa per al consell de direcció
de l’Agència Tributària tota una sèrie de competències que
ultrapassen clarament les seves funcions, però que tal vegada en
un altre model d’agència tributària podrien ser acceptables.

La modificació del títol proposada per l’esmena 1179, article
13, tampoc no hi aporta res, de la mateixa manera que
consideram la 1184 com a completament insubstancial. No ho
és tant d’insubstancial l’esmena 1180, modificació de l’article
13, que fa referència a l’existència de delegacions de l’Agència
Tributària de les Illes Balears a Menorca, a Eivissa i a
Formentera; el Govern ha de ser qui n’estableixi les delegacions
i tenint en compte les característiques i dimensions de l’illa més
gran, Mallorca, s’hi podrien disposar més d’una delegació: per
què no hi pot haver delegacions, posem per cas, a Manacor o a
Pollença?

No voldria acabar sense expressar el meu desacord més
absolut amb l’esmena 1178, que modifica l’article 12.2, que
proposa que dins la comissió assessora de l’agència hi hagi
també representació de l’Estat. Si ja hi ha un òrgan coordinador
entre la comunitat autònoma de les Illes Balears i
l’administració tributària de l’Estat, per quin set sous hi hauríem
d’afegir un representant de l’Estat dins la comissió assessora?
No troba que ja tenim prou pressió per part de l’Estat que encara
els hem d’anar oferint més llocs des d’on poder actuar sobre la
nostra nou nada agència tributària? Basant-nos en el principi
d’autonomia per a les Illes Balears, basant-nos en el principi
d’ampliació de l’autonomia que com a nacionalistes sempre
hem de defensar, no hi podem estar per tant en absolut d’acord.

Tampoc no es pot acceptar, des del nostre punt de vista, de
cap de les maneres l’esmena 1181, de modificació de l’article
25.2, perquè limita també les possibilitats d’autogovern de la
comunitat autònoma. Esper, senyores i senyors diputats, que
aquestes aportacions siguin tengudes en compte a l’hora de
votar les esmenes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Estam en aquest punt davant la creació de l’Agència Tributària
de les Illes Balears, una agència tributària que es constitueix
com a administració tributària de les Illes Balears, un ens públic
amb personalitat jurídica pròpia i autonomia funcional i
financera de gestió, que tendrà un règim jurídic, un patrimoni i
un pressupost propi.

Fem nostres les valoracions, totes elles positives, que ha fet
el conseller a la presentació del projecte de llei, però des del
Grup Parlamentari Unió Mallorquina pensam que hem de
destacar tres grans aspectes de la constitució d’aquesta Agència
Tributària de les Illes Balears: el primer, també ja s’ha
comentat, és l’acompliment de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears i per tant tiram endavant un dels deures que
marcava aquest Estatut d’Autonomia que es va reformar molt
recentment.
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Un segon aspecte és l’assumpció d’una major agilitat i
eficàcia en la gestió tributària, en la recaptació, en la liquidació
i inspecció dels tributs.

I un tercer aspecte és que per al nostre grup parlamentari
constitueix una passa endavant, un avanç en autogovern, un
avanç en autogovern perquè obre una porta a avançar en
corresponsabilitat fiscal i en poder assolir qualque dia la
recaptació de tots els tributs que es paguen a les Illes Balears, un
objectiu polític que evidentment no s’aconsegueix amb aquesta
llei, però que sí que aquesta llei donaria un marc perquè això fos
possible si així s’arribàs a un acord amb el Govern de l’Estat.

Per tant, tres aspectes molt positius que ens fan valorar de
manera positiva aquest projecte de llei.

Entrant a les esmenes presentades pel Partit Popular, hem de
dir que també acceptaríem les esmenes relatives a l’eliminació
del càrrec de vicepresident, de la vicepresidència dins l’Agència
Tributària, per tant la 1169, la 1171 i la 1172 també les votaríem
favorablement. Transaccionaríem la 1183 en relació també amb
l’eliminació de la presidència, però sempre que es mantengués
l’òrgan del consell de direcció.

I la resta les rebutjaríem, les hem agrupades en set grans
qüestions que consideram que val la pena comentar molt
ràpidament. La primera, la relativa al defensor del contribuent;
evidentment, com deia la portaveu del Grup Parlamentari
Popular, efectivament l’article parla que hi haurà uns drets
d’atenció al contribuent, però evidentment no es concreta, no es
concreta perquè també sap perfectament la portaveu del Grup
Parlamentari Popular que aquesta llei ha de ser desenvolupada
a través del corresponent decret, a través del seu reglament, i
serà en el reglament, considera el nostre grup parlamentari, el
moment adequat de concretar els instruments de defensa dels
contribuents. Per tant, no és que considerem que el defensor del
contribuent no sigui una bona figura, tal vegada en el reglament
s’hi inclogui, però pensam que el Govern ha de tenir les mans
lliures i la llibertat per establir via reglamentària les diferents
eines, els diferents instruments per dur a terme aquests drets
d’atenció i defensa dels contribuents que es proclamen i es
preveuen en el text de la llei.

Una segona qüestió és l’eliminació del consell de direcció,
ja ho hem dit, el nostre grup parlamentari considera adequat que
es mantengui aquest consell de direcció, pensam que té una
funció a desenvolupar i que no està gens malament que tengui
reflex legal. La portaveu del Partit Popular diu: es podria
constituir encara que no tengués reflex legal. Si tanmateix ha de
funcionar, per què no ha de tenir un reflex legal i per què no ho
hem de tenir en compte en el projecte de llei?

Un tercer aspecte és el tema de la contractació de personal
laboral d’alta direcció. Considera el nostre grup que aquesta
possibilitat és atorgar major flexibilitat al funcionament de
l’Agència Tributària i que aquesta contractació és sotmesa a uns
principis i a uns requisits que donen una garantia que hi haurà
una lliure concurrència, que hi haurà una transparència i una
publicitat en l’elecció d’aquest personal laboral d’alta direcció,
i que per tant està garantit que no serà un simple càrrec polític,
com se’ns anuncia aquí, sinó que l’Agència Tributària, dins
aquesta autonomia funcional que se li reconeix, podrà
incorporar professionals de reconegut prestigi per desenvolupar

les seves funcions d’una manera millor, més eficaç, més àgil,
millor, en definitiva.

Un quart requisit, una quarta qüestió a destacar de les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular, el tema de
la independència del director. Entenem que el director és una
figura sense gairebé cap pes polític i que és sotmès a una relació
jeràrquica, per tant no té sentit, des d’aquests dos punts de vista,
intentar incloure el director com a una figura independent dins
el nomenament dels càrrecs de l’Agència Tributària.

Una cinquena qüestió, la comissió assessora. Aquí les
esmenes del Grup Parlamentari Popular pretenen que tots els
projectes de llei en matèria tributària siguin informats per
aquesta comissió, això seria preceptiu, segons l’esmena del
Grup Parlamentari Popular; el nostre grup parlamentari
considera que els projectes de llei ja tenen una tramitació llarga
abans que arribin al Parlament i per tant establir nous requisits,
nous tràmits a complimentar l’únic que farà és endarrerir la
capacitat de presentar projectes de llei per part del govern i fer-
ho manco àgil. Des d’aquest punt de vista consideram que no té
sentit, en tot cas és evident que no hi ha cap disposició legal que
impossibiliti que el Govern, si ho considera pertinent, remeti a
la comissió assessora un esborrany de llei en matèria tributària
perquè la comissió assessora la dictamini i faci l’informe que
cregui convenient.

En relació també amb la comissió assessora i amb l’esmena
relativa a incloure un representant de l’Estat, tampoc
consideram que tengui cap sentit que una entitat pròpia de les
Illes Balears hagi d’incloure un representant de l’administració
de l’Estat.

Sisena qüestió que volem comentar de les esmenes del Grup
Parlamentari Popular, el tema de l’estructura territorial. Se’ns
proposa pel Partit Popular ja definir l’estructura territorial, amb
delegacions a les illes, d’aquesta Agència Tributària a les Illes
Balears. També aquí consideram que això és una qüestió que
haurà de resoldre el decret, el reglament que desenvolupi la llei
i que tampoc no seria pertinent que fos el Parlament qui tancàs
les diferents opcions que tendrà l’Agència Tributària per fixar
la seva estructura territorial.

I la darrera qüestió, la setena, les formes de colAlaboració.
Una de les previsions, aquesta porta oberta a la qual em referia
al principi de la meva intervenció, de l’Agència Tributària, de
poder assolir convenis de colAlaboració amb l’Estat i per tant
assolir aquest objectiu de recaptar tots els tributs que es paguen
a les Illes Balears és evident que el projecte de llei la té en
compte i, al nostre mode de veure, al mode de veure del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina, el que fa el projecte de llei que
ara discutim i debatem, és, precisament, fer una passa més que
la que fa l’Estatut, l’Estatut, efectivament, es movia dins un
terreny més ambigu, va dir que això tendria una formula de
colAlaboració entre l’Estat i la comunitat, no definia, al nostre
mode de veure, quina fórmula de colAlaboració, per tant era un
tema absolutament obert que havien de definir l’Estat i la
comunitat. El que fa el text de la llei és fer una passa més,
perquè diu que es podrà crear qualsevol entitat amb personalitat
jurídica pròpia, tampoc no diu que s’hagi de crear una entitat
amb personalitat jurídica pròpia, però obri una possibilitat que
efectivament pot donar peu, si així ho consideren les dues
administracions que han de negociar i que han d’arribar a un
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acord, pot donar peu, al nostre mode de veure, fins i tot a un
consorci. Com que nosaltres, el nostre grup parlamentari, no
tenim res en contra dels consorcis, sinó que ens pareix una
fórmula a mig camí d’aquest possible concert econòmic,
evidentment consideram molt vàlida la regulació inclosa a la llei
i per a nosaltres, evidentment, no té sentit l’esmena del Grup
Parlamentari Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. La darrera reforma de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears ha suposat una petita passa en
tot cas en l’avanç cap a una major autonomia financera i cap a
la corresponsabilitat fiscal. Així, l’autonomia financera, pel que
fa als ingressos, necessita, per una banda, una major capacitat
normativa i de gestió en matèria tributària i, per l’altra, és
necessari preveure instruments i mitjans que permetin millorar
el finançament, el funcionament, perdó, i establir una
organització àgil, flexible i de qualitat que pugui donar resposta
adequada tant a les necessitats que tendrà l’administració
autonòmica com, lògicament també, a les necessitats dels
ciutadans.

D’acord amb tot això, l’Estatut d’Autonomia disposa, en
aquest article 133, producte de la reforma recent, com dèiem, la
creació de l’Agència Tributària de les Illes Balears, com un ens
estatutari, previst a l’Estatut per tant, al qual correspondria, per
una banda, la gestió, recaptació, liquidació i inspecció dels
tributs propis de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
però també podria tenir, per delegació de l’Estat, tant els tributs
estatals, cedits totalment a la comunitat, com fins i tot es podria
fer extensiva a la resta d’imposts de l’Estat recaptats a les Illes
Balears. I així mateix, també l’Agència pot exercir les funcions
de recaptació i fins i tot de gestió, inspecció i liquidació dels
recursos d’altres administracions públiques que, per diverses
vies, ja sigui una llei, un conveni, una delegació de
competències o una encomana de gestió, s’atribuïssin a la
comunitat autònoma, com bé ha explicat abans també el
conseller d’Hisenda del Govern de les Illes Balears.

Per tant, amb l’aprovació avui d’aquesta llei es donarà
compliment a la previsió estatutària creant l’Agència Tributària
de les Illes Balears que, com indica l’article 1 del projecte de
llei encara, serà un ens públic i amb personalitat jurídica pròpia,
amb plena capacitat d’organització, amb autonomia funcional,
financera i de gestió.

Tot i reconèixer aquesta passa, com a un avanç en
l’autonomia financera, des del Grup del BLOC per Mallorca i
PSM-Verds també hem d’indicar que es tracta d’un avanç tímid,
molt lluny, lògicament, dels sistema que ens oferiria, per
exemple el concert econòmic, que el nostre grup defensa, com
a vertader model d’autonomia financera. Ara bé, avui és evident
que no estam per discutir el model d’autonomia financera que
voldríem, sinó que estam per parlar del model que tenim i de
com el podem desenvolupar més adequadament.

Des del nostre punt de vista, la creació de l’Agència
Tributària ha d’incidir, principalment, en els principis
d’objectivitat, eficàcia, eficiència i transparència, i ha de tenir
com a objectius prioritaris, especialment, el servei als ciutadans,
implantació de noves tecnologies en aquest àmbit fiscal
tributari, lluita contra el frau i per últim colAlaboració amb les
distintes administracions públiques, principalment amb
l’administració tributària estatal, que és la que té
majoritàriament les competències, però tampoc no podem
oblidar el nivell local, lògicament.

Pensam que en general la llei respon a aquests objectius,
disposant que l’agència tendrà, per una banda, un important
nivell d’autonomia i flexibilitat; que comptarà amb recursos i
serveis propis, així com amb uns recursos econòmics suficients
per poder oferir un servei que nosaltres esperam que sigui
eficient i de qualitat.

En tot cas, el Grup del BLOC per Mallorca, juntament amb
la resta de grups que donen suport al Govern, vàrem presentar
una sèrie d’esmenes, que ja foren acceptades a la ponència que
va tractar la qüestió, i per tant ara queden vives tota una sèrie
d’esmenes presentades pel Grup Popular. En principi nosaltres,
d’entrada dir que acceptam les esmenes relatives a la supressió
de la vicepresidència entre els òrgans de govern de l’Agència
Tributària, és a dir, l’esmena 1169, que afecta l’article 6.a);
l’esmena 1171, que suposa la supressió de l’article 8; l’esmena
1172, que suposa la supressió de l’article 9.2.b), i també afecta
parcialment l’esmena 1183, referida a l’exposició de motius, la
transaccionaríem pel que fa referència a la supressió de la
vicepresidència. En canvi, rebutjaríem la resta d’esmenes.

Quant al tema del defensor del contribuent que proposa el
Grup Popular, l’article 4 del projecte de llei preveu l’atenció al
contribuent que, via desenvolupament reglamentari, es podria
dur a terme per diversos mitjans, i serà aquest desenvolupament
reglamentari el que haurà de precisar, des del nostre punt de
vista, el dret dels contribuents i els compromisos que des de
l’administració s’hauran d’assumir. Per la qual cosa rebutjaríem
aquesta esmena i també l’esmena concordant, la número 1182,
presentada a l’exposició de motius sobre aquesta qüestió.

També, respecte d’una altra esmena que rebutjaríem, seria
la proposta d’eliminar el consell de direcció, el Partit Popular
proposava suprimir tant la vicepresidència com el consell de
direcció; acceptaríem, com he dit abans, la supressió de la
vicepresidència, en canvi consideram que el consell de direcció
s’ha de mantenir com a òrgan de suport a la feina de la direcció,
que concretament les esmenes que ha presentat el Grup Popular
als articles 6.b) i a l’article 11.
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Amb referència a l’esmena 1173, la que afectaria l’article
9.3e), es proposa per part del Grup Popular suprimir la
referència al personal directiu laboral. Bé, nosaltres pensam que
la legislació de funció pública preveu l’existència d’aquest tipus
de personal i per tant rebutjaríem en aquest sentit l’esmena. Així
com també rebutjaríem l’esmena 1166, sobre la regulació del
personal directiu, que afectaria l’article 18, atès que consideram
que el redactat de la llei és adequat a allò que es disposa a
l’Estatut Bàsic dels Empleats Públics, que, no ho oblidem, és
normativa bàsica estatal.

Quant a l’esmena 1174, que afecta l’article 9.3.f), queda clar
a la pròpia llei, concretament a l’article 15.2, que el personal de
l’agència es regularà per la normativa de funció pública. Per
tant, pensam que no és necessari introduir el contingut d’aquesta
esmena que es presenta pel Partit Popular.

També es proposa per part del Grup Popular el criteri
d’independència per al nomenament del director de l’Agència
Tributària, concretament l’esmena 1175 que afecta l’article
10.1. Bé, aquest de la independència la veritat és que és un
criteri molt lloable, però a la vegada també molt subjectiu,
perquè de vegades no coincidirem sobre la independència d’una
persona o no, difícilment avaluable. Per a nosaltres són millors
els criteris que ja preveu la pròpia llei, de competència i
d’experiència professional adequada al càrrec, creim que
aquests criteris són els adequats.

L’esmena 1177, que afecta l’article 12.1, proposa funcions
de la comissió assessora que per a nosaltres sobrepassen les
funcions pròpies d’una comissió d’aquestes característiques i
per això el nostre grup rebutjarà l’esmena.

Tampoc estam d’acord amb l’esmena 1178, que proposa
incloure els representants de l’Estat en aquesta comissió
assessora. Nosaltres pensam que és necessària la coordinació
amb l’Estat, que això, de fet, ja està garantit per la pròpia llei
que crea l’Agència Tributària, però ens oposam a la tutela que
suposen propostes com aquesta, perquè la veritat és que la
presència de representants de l’Estat dins la comissió assessora
no la veim com a altra cosa que una tutela absolutament
innecessària i fora del que seria l’autonomia que hem de
defensar des de les Illes Balears.

Tampoc no consideram necessari modificar el títol de
l’article 13, vostès proposen introduir la fórmula de delegacions
a Menorca, Eivissa i Formentera. Així com l’esmena 1180, que
pretén ja d’entrada condicionar a la llei l’estructura territorial de
l’agència. Nosaltres creim que és millor que, en tot cas, es
determini posteriorment, en tot cas, per exemple, per ordre del
conseller i que sigui, per tant, aquest desenvolupament
territorial posterior i d’acord amb les necessitats que la pròpia
Agència Tributària determini.

I finalment, rebutjam també l’esmena 1181, que afecta
l’article 25.2, sobre les fórmules, les formes de colAlaboració
entre les administracions tributàries, per tal de no restringir les
possibilitats legals de colAlaboració previstes. Insistesc,
possibilitats legals, la fórmula que utilitza l’article 25.2 és
qualsevol fórmula jurídica admesa en dret, per tant si parlam de
fórmules jurídiques admeses en dret, creim que som dins
l’àmbit de la legalitat i per tant aquelles prevencions que vostè
exposava en aquesta fórmula que preveu l’article 25.2 i que pot,
efectivament, pensar que supera el que preveu l’article 133 de
l’Estatut d’Autonomia, no les compartim, com deia, aquestes
previsions perquè parlam de fórmules jurídiques admeses en
dret.

En definitiva, per tant, aquestes són les esmenes que
nosaltres rebutjarem i també aquelles que aprovarem i en tot cas
insistir en el tema que pensam que és un avanç interessant
l’Agència Tributària.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens trobam aquí per a l’aprovació
del projecte de llei de creació i regulació de l’Agència
Tributària de les Illes Balears, organisme que es contempla dins
el nostre Estatut d’Autonomia a l’article 133. 

Tal i com especifica l’exposició de motius del projecte de
llei, amb la creació d’aquesta Agència Tributària donam un pas
endavant cap a l’autonomia financera i la capacitat organitzativa
de les nostres illes dins l’àmbit fiscal. Amb aquesta llei el que
es pretén és la creació d’un ens públic amb personalitat jurídica
pròpia i autonomia funcional, financera i de gestió, i que a més
tendrà el seu propi règim jurídic, el seu propi patrimoni i el seu
pressupost. El que pretenem és una major proximitat a la gestió
d’impostos, el que donarà més informació a l’Administració per
proporcionar al ciutadà un millor servei i a l’Administració un
major control i servei.

Davant aquest projecte de llei presentat pel Govern i al qual
el meu grup parlamentari dóna suport, el Grup Parlamentari
Popular ha presentat 17 esmenes parcials, 8 de modificació, 5
d’addició i 4 de supressió. Passem ara a analitzar cada un dels
articles esmenats, tal i com ha fet la portaveu del Partit Popular,
i expressarem els motius de rebuig o aprovació d’aquestes
esmenes, així com vaig dir que faria durant la comissió on es va
debatre l’informe de la ponència de la llei.

En el capítol I, de disposicions generals, l’esmena 1168 que
afecta l’article 4, d’atenció als contribuents. Aquesta esmena
pretén la creació de la figura del defensor del contribuent. A
l’article 4, encara que no s’expressi concretament la creació de
la figura del defensor del contribuent, sí que es preveu que
l’agència ha de disposar de mecanismes i instruments necessaris
per poder atendre adequadament els contribuents i que aquests
puguin exercitar els seus drets. El decret que desenvolupi la llei
de la creació de l’Agència Tributària haurà d’aprovar una carta
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de drets dels contribuents on s’inclouran totes les prestacions
que posa l’Agència Tributària, així com els compromisos de
qualitat que s’han d’assumir. Pensam que fins que no es fixin
els drets dels contribuents no es poden determinar quins seran
els instruments adients per garantir el compliment d’aquests
drets. Per tant dins aquest article es veu ja inclosa la defensa
dels contribuents i per tant aquesta figura pròpiament dita; es
podrà, doncs, detallar mitjançant el desenvolupament
reglamentari d’aquest article. No veim, doncs, adient, incloure
aquesta figura, si més no, no es descarta fer-ho en un futur.

Respecte al capítol II, d’organització i estructura de
l’Agència Tributària, s’ha presentat una sèrie d’esmenes. A
l’article 6, els òrgans de l’Agència Tributària, s’ha presentat
l’esmena 1169. Aquest article 6 estableix l’estructura orgànica
de l’Agència Tributària, i a l’apartat a) es preveuen com a
òrgans de govern la Presidència, la Vicepresidència i el Consell
de Govern. Aquesta esmena demana la supressió de la
vicepresidència; acceptam l’esmena i per tant se suprimeix la
vicepresidència de l’article 6.a). La supressió d’aquest òrgan
afecta més articles de la llei que més endavant aniré detallant.

L’esmena 1170 afecta l’article 6.b), d’òrgans executius; com
a òrgans executius hi ha la Direcció i el Consell de Direcció.
Aquesta esmena demana la supressió del Consell de Direcció.
Pensam necessari mantenir el Consell de Direcció com a òrgan
executiu de l’agència i de suport a la tasca de direcció. Per tant
rebutjam l’esmena.

L’esmena 1171, article 8, sobre la Vicepresidència,
s’accepta aquesta esmena en coherència amb l’eliminació de la
Vicepresidència de l’article 6.a) aprovada a l’esmena 1169.
Eliminar aquest article que regula aquest òrgan afectarà altres
articles, com seran l’article 7.3 i el 9.2.b) i l’11.1, i llevarem
totes les referències que es facin a la Vicepresidència. L’article
7.3 quedaria de la següent manera: “El president o la presidenta
pot delegar en el director o la directora de l’Agència l’exercici
ordinari de la representació institucional a què es refereix la
lletra a) de l’apartat 2 anterior”. Els altres articles els veurem
més endavant, a les esmenes 1172 i 1176.

Passam, doncs, a l’esmena 1172; és una esmena de supressió
que demana suprimir l’apartat b).2 de l’article 9, on es fa
referència a la Vicepresidència, per tant queda aprovat i
transaccionat de la següent manera: “El Consell General, que és
l’òrgan superior del govern i està format per president,
vicepresident i director”, etc., d’acord?, quedarà suprimit i
estarà format per president -a)-, director -b)-, i c) el secretari o
la secretària general de la conselleria competent en matèria
d’hisenda. Així doncs d’aquesta manera quedaria l’article 9,
apartat 9, del Consell General.

A l’article 9.3.e), el Consell General, les funcions, rebutjam
l’esmena 1173. Aquest article estableix que les funcions del
Consell General són les d’aprovar les relacions dels llocs de
feina de l’Agència Tributària i del personal directiu de caràcter
laboral. Aquesta esmena pretén la supressió de la part relativa
a la contractació del personal directiu de caràcter laboral; la
rebutjam, ja que la contractació d’aquest personal directiu
s’ajusta a l’establert a l’Estatut bàsic de l’empleat públic i a la
llei estatal per a la millora dels serveis públics. Aquest projecte
de llei, a més, estableix ja, pensam, totes les cauteles respecte de
la contractació del personal directiu de caràcter laboral, que atén

als principis de mèrit, capacitat, idoneïtat, i garanteix els
procediments de publicitat i concurrència.

L’esmena 1174 és una esmena d’addició que afecta l’article
9, apartat c), punt 3; pretén la modificació de l’expressió
“selecció del personal” per l’expressió “d’acord amb el que
disposa la Llei de funció pública”. Per la nostra banda pensam
que s’ha de rebutjar ja que a l’article 15.2 ja queda clar que el
personal de l’agència es regirà per la normativa aplicable en la
matèria de la funció pública. 

L’esmena 1175 afecta l’article a), la direcció; es pretén
incloure la frase “atenent a criteris de...”, i després la paraula
“independència”, referint-se a la forma de designació del
director o de la directora de l’agència. Pensam que aquest terme
no aporta res com a factor a tenir en compte a l’hora d’escollir
el director; el que importa, i així es reflecteix en aquest projecte
de llei, és que la persona que ostenti la direcció tingui
l’experiència professional i adequada per a l’exercici del càrrec.
Per tant es rebutja.

L’esmena 1176, que afecta l’article 11, que versa sobre el
Consell de Direcció, demana la supressió d’aquest article, i
conseqüentment la supressió d’aquest òrgan. Per la nostra banda
consideram necessària l’existència d’aquest òrgan i així ho hem
expressat a l’explicació de l’esmena 1170. Però com que s’ha
acceptat l’esmena de supressió de la Vicepresidència, aquest
article quedarà redactat de la següent manera: “El Consell de
Direcció és presidit pel director o la directora -que abans posava
vicepresident- i és integrat pels responsables dels òrgans i les
unitats administratives que es determinin per acord del Consell
General”. La resta no canvia.

Respecte a l’article 12.1, de la Comissió Assessora de
l’Agència Tributària, esmena 1177, la Comissió és l’òrgan
consultiu i de participació de l’Agència Tributària, amb
l’objectiu d’establir un sistema de colAlaboració entre l’Agència
Tributària i demés institucions de caire social, empresarial o
professional. Aquesta esmena pretén afegir una funció més a les
funcions de la comissió, i seria la d’informar de caràcter
vinculant la normativa tributària, lleis d’acompanyament dels
pressupostos de la comunitat i els plans d’actuació. La rebutjam
perquè el caràcter assessor de la comissió determina que les
seves funcions són les de proposar mesures de millora en el
desenvolupament dels procediments d’aplicació dels tributs amb
especial atenció a l’ús de les noves tecnologies; per tant que faci
informes sobre mesures tributàries i els plans d’actuació
ultrapassa, pensam, les seves funcions.

A l’article 12.2, en el qual hi ha l’esmena 1178, esmena
d’addició sobre la Comissió Assessora de l’Agència Tributària,
el que pretén aquesta esmena és la inclusió d’un membre de
l’Administració de l’Estat dins la comissió. No es considera
necessari ja que exigeix l’òrgan de coordinació entre la
comunitat autònoma de les Illes Balears i l’Administració
tributària estatal.
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L’esmena 1179 i la 1180, referents a l’article 13, l’estructura
de l’Agència Tributària, queden rebutjades. Aquestes esmenes
solAliciten la modificació del títol, on s’inclou “estructura de
l’Agència Tributària, delegacions de Menorca, Eivissa i
Formentera”; no veim necessària la modificació ja que és
redundant, donat que l’Agència Tributària és l’Agència
Tributària de les Illes Balears. A més l’Agència Tributària tal
vegada es delimitarà a altres àrees territorials i no únicament a
delegacions insulars. Per tant queden rebutjades totes dues.

Respecte al capítol III, del règim personal, tenim una sèrie
d’esmenes. Una que afecta l’article 18, la 1166, sobre el
personal directiu, es rebutja, ja que la contractació del personal
directiu s’ajusta a l’establert a l’Estatut bàsic de l’empleat
públic i a la Llei d’agències estatals per a la millora dels serveis
públics. Aquest projecte de llei, a més, estableix totes les
cauteles respecte de la contractació del personal directiu de
caràcter laboral, que atén els principis de mèrit, capacitat,
idoneïtat, i garanteix els procediments de publicitat i
concurrència, tal i com ja havia expressat a l’esmena 1173.

L’article 25.b), convenis de colAlaboració, en el qual hi ha
l’esmena 1181, també queda rebutjada. La colAlaboració de
l’Agència Tributària amb altres administracions i entitats
públiques pot revestir qualsevol forma jurídica admesa en dret,
no és necessari limitar l’establert a l’article 133 de l’Estatut
d’Autonomia, i per això pensam que no vulnera allò previst a
l’Estatut. 

A l’exposició de motius, a l’apartat II, l’esmena 1182 vol
incloure la figura del defensor del contribuent i es rebutja, tal
com ja he expressat a l’esmena 1168. A l’exposició de motius,
també a l’apartat II en el tercer paràgraf, on es volen suprimir
les figures de la Vicepresidència i el Consell de Direcció,
demanam una transacció amb la qual simplement suprimiríem
la figura de la Vicepresidència però no la del Consell de
Direcció. 

Així doncs, en resum, pensam que aquesta llei reflecteix el
que ha de ser una agència tributària, i de totes les esmenes
presentades pel Partit Popular, les 17 esmenes, n’aprovaríem 4,
que serien les que afecten la supressió de l’òrgan de la
Vicepresidència a l’article 6, a l’article 7.3, al 9.2 i a l’11.1; i a
l’apartat II tercer paràgraf de l’exposició de motius. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Crespí. En torn de rèplica té la paraula
el Grup Parlamentari Popular amb la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, jo crec
que, bé, ja he fet una defensa de les esmenes, els distints grups
m’han anat contestant a cada esmena, el que ha estat un poc una
reiteració dels arguments, perquè efectivament nosaltres estam
contents que ens hagin acceptat una esmena relativa a eliminar
el caramull de càrrecs directius que al nostre judici hi havia dins
aquest projecte de llei, que afecta la vicepresidència, i en aquest
sentit acceptam les transaccions als articles que es veuen
afectats i que ha proposat la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, però realment jo crec que hi havia esmenes molt més
importants per arribar a un consens sobre el que és aquesta llei.

Nosaltres continuam mantenint que l’estructura burocràtica
d’aquesta agència és excessiva. No discutirem si hi ha d’haver
un consell de direcció o no hi ha d’haver un consell de direcció
via reglamentària o via de facto; el que consideràvem és que
l’estructura era massa ampla i si a això afegim personal d’alta
direcció, que fins ara mai no ha existit dins la Direcció General
de Tributs, i que per molt que vostès diguin que garanteixen la
capacitat i el mèrit, jo els he de dir que, com a funcionària en
excedència que som, això no és cert, que és la forma, la Llei de
funció pública, les oposicions, és la garantia legal que hi hagi
una capacitat i un mèrit demostrats amb una sèrie de temaris i
amb una sèrie de proves i, per tant, després dins el que són els
funcionaris hi ha càrrecs de lliure designació que per tant donen
un marge als consellers per poder elegir entre un funcionari o
uns altres, però dins unes garanties de professionalitat cap a tots
els administrats.

De totes formes el seu argument per mantenir el Consell de
Direcció és dir-nos que si tanmateix s’ha de constituir, per què
no figurar a la llei? Idò el mateix argument que vostès ens han
donat jo els diria respecte a altres esmenes presentades pel Grup
Popular, com és l’Oficina de defensa dels contribuents, que
vostès em diuen que crearan uns òrgans similars via reglament
perquè ho consideren interessant; si nosaltres el que precisament
volem és que consti a la llei, resulta que el Consell de Direcció
és imprescindible que sigui a la llei i un tema tan important com
és, per als administrats, la garantia dels seus drets com unes
oficines de defensa, estarà en el reglament però no pot figurar
amb una transacció que jo els he ofert des del principi en el
projecte de llei, que creim que seria allò lògic.

El mateix que amb les delegacions territorials de Menorca,
Eivissa i Formentera. Ens diuen també que existiran, que hi
seran, però que no ho podem posar a la llei perquè condicionam
l’estructura territorial. Jo crec sincerament que això no és cert,
que el que deim és que com a mínim hi hagi, per respecte a les
illes menors, perquè és un tema molt important, perquè cream
una estructura nova, donam una passa dins l’autonomia
financera, idò que Menorca, Eivissa i Formentera tinguin per
llei les seves pròpies delegacions com una garantia. Després,
evidentment, es podran crear més delegacions territorials, si es
troba que hi ha d’haver diverses delegacions territorials a l’illa
de Mallorca, o que n’hi hagi dues a Menorca, dues a Eivissa...;
això evidentment ho permetrà, la llei, però sí que crèiem que era
un gest, un respecte cap a les illes menors que la llei ho
contemplàs, sobretot perquè de fet a la pràctica existeixen uns
serveis administratius de fa temps a totes les illes. Per tant
realment, idò ja dic, que no ho pugui dir la llei per un tema de
forma no ho entenem perquè creim que seria el més correcte.
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No compartim que hi hagi una comissió assessora, que
creim que és una bona eina només per a una foto. Nosaltres
creim que si una comissió assessora, amb tota la representació
de la societat civil i de les administracions territorials que hi ha,
no pot informar sense caràcter vinculant els plans d’actuació de
la pròpia agència i el que és la normativa que es pugui dictar en
matèria tributària, idò creim que al final aquesta comissió
assessora no serveix de res perquè les funcions que hi ha són
unes funcions quasi d’adorn, i el que és realment important, que
puguin donar la seva opinió, dir el que és aquesta normativa,
que tanmateix ho podran fer a l’exterior però no dins la mateixa
comissió, idò creim que neix una comissió assessora sense
contingut.

I ja per acabar lamentam que en un tema com és la
naturalesa, la forma que hi haurà de colAlaborar entre l’Agència
Tributària de les Illes Balears i l’Agència Tributària estatal, no
es respecti l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Jo crec
que hi va haver un pacte entre grans partits polítics sobre la
creació d’aquesta agència prou important, en un moment hi
havia un debat de constitucionalitat sobre l’Agència Tributària
catalana, i en aquest sentit és cert que la llei no diu que es
constituirà un consorci, perquè si no fins i tot nosaltres ens
hauríem de plantejar un possible recurs d’inconstitucionalitat;
és cert que no ho diu, però sí que deixa una porta oberta que no
està dins l’Estatut d’Autonomia i que lamentam. Nosaltres
creim que la possibilitat en un futur que hi hagi uns consorcis
que recaptin tots els tributs d’una determinada comunitat
autònoma és un tema que afecta tota l’Administració de tot
l’Estat, és un tema que s’ha de negociar a nivell de totes les
comunitats autònomes, és un tema on s’ha de modificar la Llei
Orgànica de finançació de les comunitats autònomes, i per tant
quan es donin aquestes passes el nostre esperit podria ser
d’acord, però mentre no es donin aquestes passes idò, ja dic,
lamentam que no puguem copiar exactament el que diu l’Estatut
d’Autonomia, que és on hi va haver consens.

En definitiva hi va haver un intent per part del conseller, que
ens va cridar per escoltar les nostres propostes, però al final
creim que no hi ha hagut una intenció real de consensuar el text.
Nosaltres vàrem fer un gest de no presentar una esmena a la
totalitat, però en definitiva que quedi ben clar que nosaltres com
a Grup Parlamentari Popular donam suport a l’Agència
Tributària perquè és una obligació de l’Estatut, un estatut que
nosaltres vàrem votar a favor. Creim que és important que es
posi en funcionament, però lamentam que hi hagi una sèrie
d’articles que votarem en contra, i a la resta que no hem
presentat esmenes votarem a favor. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Pel Grup Parlamentari Mixt no
hi ha intervenció. Pel Grup Parlamentari Unió Mallorquina té la
paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, molt
breument, només dos comentaris. 

Primer, per a nosaltres no és equiparable el que passa amb
el Consell de Direcció, amb les delegacions territorials i el
defensor del contribuent. Per al nostre grup parlamentari el
Consell de Direcció ha d’existir necessàriament; en canvi que
hi hagi delegacions territorials o que la defensa del contribuent
es faci a través de la figura del defensor del contribuent és una
opció, una possibilitat que tal vegada es reculli en el reglament
però que tal vegada no. Per tant no estam dins coses
equiparables, com ha fet la portaveu del Grup Parlamentari
Popular.

I un segon aspecte: dir que no es respecta l’Estatut
d’Autonomia em pareix que és una interpretació molt extensiva
i un cert punt malèvola del que diu el projecte de llei, perquè el
projecte de llei només obre una porta, i evidentment per utilitzar
aquesta porta que s’obre necessàriament l’Estat hi ha d’estar
d’acord. Per tant mentre..., l’Estat ja ho durà a la Comissió de
Política Territorial i de..., perdó, d’Economia i de Finances, o
no, ja farà el que hagi de fer l’Estat, però, per tant, en cap
moment no hi ha un incompliment de l’Estatut d’Autonomia; el
que es fa és obrir una porta que l’Estatut d’Autonomia va deixar
en la indefinició. Simplement això.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca no volen fer ús de la paraula. Pel Grup Parlamentari
Socialista... Doncs convindria fes ús de la paraula perquè hem
de votar.

Toqui el timbre, perquè això ara no funciona.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Faig ús de la paraula, idò.
Simplement reiterar la importància del moment i pràcticament
del consens total que tots els grups hem tengut amb les línies
mestres de la llei, fet que posa de manifest el fet que no hi hagi
hagut esmena de totalitat.

Explic ara les esmenes que pens que el nostre grup
parlamentari i els demés grups que donen suport al Govern han
aprovat, i són l’esmena 1169, que afecta l’article 6; l’esmena
1171 i la 1172, que afecten els articles 7.3, 9.2 i 11.1, que
quedarien redactats de la següent manera: l’article 7.2, “El
president o la presidenta pot delegar en el director o la directora
de l’Agència l’exercici ordinari de la representació institucional
a què es refereix la lletra a) de l’apartat 2 anterior”; l’article 2
quedaria de la següent manera: “El Consell General està format
per president o presidenta, director o directora, i el secretari o la
secretària general de la conselleria competent en matèria
d’Hisenda”. La resta d’apartats quedarien de la mateixa manera.
I l’article 11.1: “El Consell de Direcció és presidit pel director
o la directora de l’Agència Tributària, i és integrat pels
responsables dels òrgans i les unitats administratives que es
determinin per acord del Consell General”; la resta no canvia.
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I l’exposició de motius, apartat II, tercer paràgraf... D’acord,
el capítol II tracta sobre els aspectes relacionats amb
l’organització i l’estructura de l’Agència Tributària; la secció
primera regula els òrgans de govern, Presidència i Consell
General. La resta queda igual. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies per l’esforç, Sra. Crespí.

Una vegada acabat el debat de les esmenes passaríem a les
votacions. En primer lloc votarem les esmenes..., en les quals
aquesta presidència entén que hi ha assentiment; serien la 1169,
1171 i 1172. És així, senyores i senyors portaveus? Es poden
donar per aprovades per assentiment? Doncs queden aprovades
per assentiment.

Passam a un segon grup de votacions; serien les esmenes
defensades pel Grup Parlamentari Popular, i serien la 1168,
1170, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1166,
1181, 1182.

Passam a votar. Votam.

Resultat de la votació: sí, 28; no, 30.

I passam a continuació a votar els articles als quals es
mantenen esmenes. Són els articles 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 18 i
25; i a l’exposició de motius, amb l’esmena incorporada 1183.
Passam a votar.

Passam a votar. Votam.

Hi ha qui ha votat abans de la segona vegada. Tornam
repetir la votació.

Passam a votar.

(Conversa inaudible i remor de veus)

Passam a votar.

(Alguns aplaudiments)

Ho fan a posta però s’ha de passar gust.

Passam a votar. Votam.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Sí, 30; no, 28.

Finalment votarem els articles als quals no es mantenen
esmenes: denominació del títol del projecte, denominació del
capítol I, articles 1, 2, 3, 5; denominació del capítol II,
denominació de la secció primera i article 7 i article 8;
denominació de la secció segona, article 14; denominació del
capítol III, articles 15, 16 i 17; denominació del capítol IV,
articles 19 i 20; i la resta dels articles no votats, si els pareix bé,
i no importarà que es llegeixin tots.

Els portaveus diuen que per assentiment? Doncs queda
aprovada per assentiment.

Es faculten els Serveis Jurídics de la Cambra perquè amb les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que la
llei en qüestió tengui una redacció coherent. I aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de creació i regulació de
l’Agència Tributària de les Illes Balears.

Ara hauríem de passar a votar la moció que ha quedat
ajornada. 

Passam, doncs, a la votació. Votam.

Sí, 28; no, 30.

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