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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem 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. 3296/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a subvenció per a la redacció dels plans directors
sectorials insulars de comerç al Consell Insular d'Eivissa i
al Consell de Formentera.

La primera és ajornada de la sessió anterior, relativa a la
subvenció per a la redacció dels plans directors sectorials
insulars de comerç. La formula el diputat Sr. Josep Juan
Cardona. Té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, fa uns
mesos el Grup Parlamentari Popular va presentar una proposició
no de llei, on demanava que als consells insulars de Formentera
i d’Eivissa se’ls donés una mà, se’ls ajudés econòmicament i
tècnicament per dur endavant la redacció del Pla director
sectorial de comerç. 

En el Parlament els grups que li donen suport a vostè, Sra.
Consellera, que donen suport al Govern, varen decidir que això
no tocava i varen dir que no. Poc temps després a Eivissa, el
Grup Popular del Consell d’Eivissa va presentar la mateixa
moció al consell insular i va ser aprovada per unanimitat,
demanant que el Govern de les Illes Balears donés suport
econòmic i tècnic en la redacció del Pla director sectorial, tal
com havia fet l’anterior Govern amb el Consell de Menorca, i
així s’està fent.

La pregunta és, Sra. Consellera, a pesar que els grups que li
donen suport varen dir que no, pensa el Govern subvencionar el
Consell d’Eivissa i el Consell de Formentera per a la redacció
dels plans directors sectorials insulars de comerç a cadascuna
d’aquestes illes?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia senyores i senyors diputats.
La resposta és sí, no tan sols a Eivissa i a Formentera, sinó
també a Menorca i a Mallorca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Cardona, té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, jo li agraesc
molt que accepti aquesta proposta del Grup Popular. A Menorca
ja l’està ajudant i l’està ajudant mitjançant un conveni que va
firmar l’anterior govern de colAlaboració amb el consell. L’únic
que demanàvem era el mateix tractament per als Consells
d’Eivissa i de Menorca.

Hi ha una qüestió, Eivissa ja ha tret a concurs la redacció
d’aquest pla. És a dir, aquest compromís no hauria de ser de
paraula, sinó que ja hauria d’estar firmat i no hi ha absolutament
res. Jo l’únic que li deman..., li agraesc que vulgui ajudar els
Consells d’Eivissa i de Formentera. Li agraesc que no segueixi
les instruccions dels seus grups, però també li agrairia que, en
la mesura que fos possible, aquesta ajuda econòmica i tècnica
arribés el més aviat possible, perquè no fos que el Consell
d’Eivissa, el de Formentera no tenc coneixement que hagi
començat res, però el d’Eivissa vostè sap molt bé que té
adjudicada a l’empresa la feina de preparar els estudis previs del
Pla director i la redacció del Pla director i si no es mou ràpid no
hi arribarem a temps.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies. Jo en primer lloc vull deixar clar que si els
grups que donen suport a aquesta conselleria varen votar en
contra era perquè ja teníem clar que era una feina que s’estava
fent. 

Miri, en el cas d’Eivissa, evidentment ja han manifestat la
intenció d’elaborar un pla director sectorial d’equipaments
comercials i han demanat, fa estona ja, la colAlaboració de la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia per dur a terme
aquest procés. La conselleria, en aquest cas, hi aportarà un 80%
sobre un màxim de 150.000 euros. Per aquest motiu i en aquest
moment la conselleria i el consell insular ja hi estam fent feina,
ja tenim redactat el conveni, per cert n’hi he duit una còpia per
si el vol veure i està a punt de firmar-se.

En el cas de Formentera encara no hem tengut una petició
formal, però demà precisament tenim una jornada intensiva a
Formentera per parlar de comerç i per parlar d’aquest tema i
supòs que també arribarà aviat. I també està pressupostada una
ajuda per a ells.

En el cas de Menorca el mateix. I a Mallorca també ja hem
tengut les primeres reunions per tal de formalitzar aquests
convenis.

Per tant, no se preocupi. I reiter que si els meus grups varen
votar en contra és perquè sabíem que era una cosa que s’estava
fent i el fàcil de vegades és dur aquestes proposicions, sabent
que la feina ja està en marxa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vives.

I.2) Pregunta RGE núm. 3484/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a persones treballant al Consell de Mallorca sense
estar assegurades.

La següent pregunta queda ajornada ...

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

Sra. Presidenta, si em permet, és per demanar l’ajornament
d’aquesta pregunta per impossibilitat que sigui aquí la
consellera de Treball. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 3480/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a integració de persones amb
discapacitat.

La següent pregunta és relativa a la integració de persones
amb discapacitat i la formula el Sr. Josep Maria Costa i Serra.
Té la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, és una pregunta que fins i tot arran del debat que hi
va haver en aquest parlament la setmana passada sobre
eliminació de barreres de comunicació, va arran també de les
persones amb discapacitats. La pregunta concretament és quina
és la programació que té el Govern de les Illes Balears respecte
els cursos FIOP per a aquest any?

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Sra. Leciñena, té la paraula.

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

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Sr.
Costa, somos conscientes de que el proyecto FIOP es un modelo
pionero en toda España y de que es un referente para todas las
administraciones, tanto de otras autonomías como las del
Estado. Entonces, en función de todo esto, tenemos gran
preocupación en llevar adelante este proyecto. Por lo tanto, para
este curso 2008 hemos hecho dos tipos de curso, un curso que
está dirigido a personas con discapacidad física igual o superior
al 33%. También personas que tienen discapacidad sensorial y
enfermedad mental. Estos cursos son de 500 horas y se harán
dos ediciones en cada una de las islas, en Mallorca, en Menorca
y en Ibiza. De hecho, la primera edición de estos cursos ya se
está realizando en estas islas porque empezó en febrero y
continuará hasta junio. La segunda edición de estos cursos será
de julio a diciembre. En el caso de Mallorca, cada edición de
estos cursos contará con 30 plazas y en el resto de las islas cada
edición serán de 8 plazas. En total en este curso personas con
este tipo de discapacidad serán 92 personas que se formarán.

Por otro lado también se está haciendo otro curso que está
dirigido a personas con una discapacidad mediana, discapacidad
intelectual ligera o sordera profunda pre-locutiva. Este curso
tiene una duración de 300 horas y se está haciendo ya una
edición en Mallorca, porque empezó en marzo y acabará en
junio y cuenta con 16 alumnos. También se están haciendo
ediciones en Menorca y en Ibiza. En Menorca hay tres plazas y
también tres en Ibiza, una de las plazas corresponde a
Formentera.

Decir que la mayor parte práctica de estos cursos se hace en
la administración de la comunidad autónoma, es decir, en las
consellerias del Govern. Se hace en los consells insulares y en
los ayuntamientos de todas las islas. Además, no solamente
hacemos seguimiento de estos alumnos en su formación
práctica, sino que también hacemos un seguimiento en la
concesión de becas para formación en prácticas, una vez que
han superado este curso. Decir que se conceden para este año
quince becas para personas con discapacidad que hayan
superado este curso de FIOP.

No solamente queremos formar las personas, sino también
intentar que las administraciones..., toda la reserva de plazas que
hay para personas con discapacidad que la cumplan, pero
sobretodo también estamos colaborando para adaptar estos
puestos de trabajo para el tipo de discapacidad que puedan tener
estas personas. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Leciñena. Sr. Costa, vol fer ús de la
paraula?

I.4) Pregunta RGE núm. 3486/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inici de les obres del nou hospital
d'Eivissa.

Passam doncs a la següent pregunta, és relativa a l’inici de
les obres del nou Hospital d’Eivissa i la formula la Sra. Carme
Castro. Té la paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. El president del Govern, en el
discurs del debat d’orientació política del Govern, va adquirir el
compromís que les obres del nou Hospital d’Eivissa
començarien aquest any 2008. Després el Sr. Conseller es veu
que ja no ho veia tan clar i va parlar de l’any 2009. Però el Sr.
President, a la seva visita a Eivissa el dia de Sant Josep, va
confirmar el seu compromís, va dir que era una obra molt
necessària, que mantenia el seu compromís i que les obres
començarien el més aviat possible. Quan és el més aviat
possible, Sr. Conseller? Podem confiar que les obres
començaran enguany?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Diputada. Miri, la Conselleria de Salut i Consum està fent totes
les passes possibles perquè l’afirmació del president pugui ser
una realitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, jo no dubt de
la bona voluntat del Sr. President, però em sembla que amb la
seva ineficàcia, ineficàcia que està demostrant dia a dia, el més
aviat possible pot ser molt llarg. I sobretot perquè aquí hi hem
de sumar la ineficàcia també de l’equip de govern del Consell
d’Eivissa i de l’equip de govern de l’Ajuntament de Vila. Si
vostès volien fer l’hospital el més aviat possible, hi ha terrenys
aferrats a l’actual hospital que són per a equipaments sanitaris
i també el podien fer en sòl rústic, declarant l’interès general.
Però no, ara vostès aprofiten que l’Ajuntament de Vila ha
presentat un pla general que està en tramitació des de fa 6 anys
i que té múltiples deficiències que ara han de corregir i així
aprofitaran i requalificaran uns quants milers de metres quadrats
de sòl rústic i ja aprofitant es podran fer uns quants habitatges
que no estaven prevists. Per cert, no tots d’HPO. 
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Ja està bé, Sr. Conseller, perquè amb aquest retard, amb
aquestes gestions estan retardant l’hospital sis mesos o més. I
sobretot des del consell a principi de legislatura es va dir que els
terrenys estaven pràcticament decidits on es faria i que ja havien
arribat a un acord amb els propietaris. Però ara resulta que tot
això ha canviat, ja està bé de vots de confiança i ja està bé
culpar de la seva ineficàcia al Partit Popular! Supòs que em dirà,
com sempre fa, que aquest hospital en quatre anys el Partit
Popular no el va fer. No, no el va fer, però en va fer un a Inca,
un a Menorca, un a Formentera, va fer la reforma de diàlisi, va
fer la reforma de pediatria, va començar la reforma del bloc
quirúrgic, va fer el centre de salut de Vila, va començar el
centre de salut de Sant Jordi i el de Sant Antoni. I vostè què ha
fet en deu mesos? Miri, en deu mesos ha inaugurat el centre de
salut a Vila, a l’avinguda 8 d’agost que va trobar fet. Ha parat
les obres del bloc quirúrgic de Can Misses. Ha parat les obres
del centre de salut de Sant Jordi. I ara estam esperant que
comenci el nou hospital, com varen prometre. Ha presentat un
esborrany de Pla funcional que és calcat al que va fer l’anterior
govern.

Amb aquest panorama jo veig que el més aviat possible ens
ho fien molt llarg. Quan començaran les obres, Sr. Conseller?
Concreti, per favor.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, té la paraula.

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

Té raó, Sra. Castro, realment la situació amb què ens hem
trobat és molt dolenta...

(Remor de veus)

...perquè les feines que havien de fer no les han fet. El Pla
funcional que vostès varen deixar estava dins un calaix i en cap
moment no varen donar cap passa perquè això fos una realitat.
Nosaltres vàrem prometre que faríem un pla funcional, un pla
que hem fet amb els treballadors, un pla funcional que ja
existeix, pla funcional que entre altres coses diu que tendran un
nou hospital amb 266 llits, amb un 60% de llits individuals, que
comptarà amb 8 quiròfans, i que s’augmenta la cartera de
serveis.

I si vol que parlem d’altres coses, per exemple nosaltres
durant aquests mesos hem aconseguir reduir les targetes per
metge en un 8%. Nosaltres estam a punt de treure un concurs
d’idees i evidentment estam pendents de la cessió del solar que
està pendent d’una expropiació i de la modificació del Pla
General d’Ordenació Urbana. Nosaltres hem fet allò que des de
la Conselleria de Salut havíem de fer, aprofitar el temps, tenir
el Pla funcional, posar una nova cartera de serveis per als
ciutadans i les ciutadanes d’Eivissa i ho hem fet amb els
professionals. Tant de bo vostès haguessin fet aquestes passes
quan estaven en el Govern! Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs.

I.5) Pregunta RGE núm. 3487/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a centre de salut d'Es Molinar.

La següent pregunta és relativa al centre de salut d’Es
Molinar i la formula la Sra. Aina Castillo. Té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Esperam, Sr. Conseller, que concreti i contesti la pregunta que
li formulam perquè té per costum no contestar (...) i anar massa
enrera per contestar el present, el futur i les solucions sanitàries
d’aquesta comunitat autònoma.

Però dit això, és de tots conegut que hi ha una zona de
Palma, una barriada de Palma, Es Molinar i La Gruta que ha
crescut molt en població de manera considerable i això exigeix
adaptar els serveis públics a aquesta població. Des de fa molt de
temps i de manera consensuada amb els veïnats, resulta que s’ha
fet feina per situar un nou centre de salut a un solar de La Gruta,
situat al carrer Golf de Biscaia, per tal de descongestionar
l’actual centre de salut del Coll d’en Rebassa que ja té prop de
30.000 targetes sanitàries. De fet, atès que els tràmits
administratius varen ser llargs, no ho negam, es va obrir una
unitat bàsica provisional a Es Molinar, a la qual vostès quan
eren a l’oposició s’hi varen oposar, però avui encara continua
oberta perquè és un servei per a tots els ciutadans. Però en
qualsevol cas és provisional i per tant, necessita d’una solució
definitiva.

Així les coses, quan acaba la legislatura vostè rep un solar
en el carrer Golf de Biscaia a La Gruta, perfectament disponible
per tal de construir-hi aquest nou centre de salut. Però resulta
que avui l’Ajuntament de Palma anuncia que durà el servei de
transeünts en aquest solar. La veritat és que ens crida molt
l’atenció, resulta que vostè calla i quan li feim aquesta pregunta
surt i diu que farà un canvi d’ubicació del centre de salut a un
solar, ara no me’n record on. Però en qualsevol cas a un altre
solar d’Es Molinar i que en aquest moment no té la qualificació
d’assistencial i això vol dir que retardarà la construcció del
centre de salut.

Nosaltres des del Partit Popular i els veïnats assistim
preocupats en aquesta situació perquè entenem que un conseller
de Salut el que ha de fer és precisament defensar la salut i
defensar que tots els ciutadans, visquin allà on visquin, tenguin
els millors serveis assistencials. En aquest moment a Es
Molinar-La Gruta té un solar on ubicar un centre de salut, que
a més s’ha fet de manera consensuada amb els veïnats. Volem
conèixer quines són les intencions del conseller en aquest sentit.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Miri, Sra. Castillo, vostè ha dit moltes coses que no són
certes, però no passi pena, és prioritari i urgent per a nosaltres
trobar una solució a una cosa que vostè va fer mal feta no fa un
any. No passi pena.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ara sabem perquè és impossible un
pacte per la salut, per aquest menyspreu cap a l’oposició. Sr.
Conseller, no és un problema...

(Alguns aplaudiments)

...vostè té un solar a La Gruta allà on demà pot començar a
construir el centre de salut, faci-ho, perquè a més és un solar
que té el consens dels veïnats i a més, resulta que és la solució
més ràpida per tal de descongestionar. Vostè parlava de reduir
el nombre de targetes sanitàries per metge, ara té una
possibilitat de demostrar que efectivament aquesta és la seva
voluntat, faci el centre de salut a La Gruta i els professionals del
Coll d’en Rebassa li ho agrairan. L’altre solar no té la
qualificació assistencial, no és de l’ajuntament i suposarà molt
de retard.

No faci el joc als seus socis polítics, faci el que ha de fer, Sr.
Conseller de Salut, vigilar perquè la qualitat assistencial sigui
bona en aquesta comunitat autònoma i també a la ciutat de
Palma.

Gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Castillo, ajusti’s a la veritat. El solar de La Gruta l’any
2002 el va oferir el Sr. Rodríguez a l’ajuntament, l’ib-salut l’any
2003 li va dir que no era adequat. L’any 2004, quatre vegades
vostè va dirigir escrits a la batlessa i a la regidora de Salut dient
que el solar de La Gruta no era el lloc més idoni per fer un
centre de salut. Això està aquí escrit, quatre vegades!

És més, una associació de veïnats del Portixol va dir que
aquesta ubicació no era la correcta. És més, vostè mateixa va
deixar que passés el període de poder utilitzar aquest solar i el
va exhaurir vostè mateixa. Vostè fa un any va sortir, va esbucar
una botiga de piscines, ha fet un centre de salut que no té ni

accessibilitat, ni espai, han hagut de llevar pediatria perquè no
hi caben dos cotxets. No es preocupi, nosaltres estam cercant
una solució, una solució que sigui de futur per a les necessitats
d’Es Molinar, no per a les seves necessitats. 

Les associacions de veïnats estan convocades demà per
posar-los damunt la taula les possibilitats que hi ha de futur,
però de futur real per a les necessitats d’Es Molinar. Vostè va
escriure quatre vegades a la batlessa dient que no volia el solar
de La Gruta i que, a més a més, ha deixat passar el període de
cessió que li feia l’ajuntament. O sigui, no embulli la gent, i
això ho saben els dirigents del Partit Popular d’Es Molinar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 3500/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a llei del sòl.

La següent pregunta és relativa a llei del sòl i la formula el
Sr. Gabriel Barceló. Té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta és sobre la tramitació
de la Llei del sòl. Actualment devem ser l’única comunitat
autònoma que encara no té una llei del sòl pròpia, hem de
funcionar per una banda amb la legislació estatal, però nosaltres
tenim les competències i tenim una legislació del sòl estatal,
com deia, que no està adaptada a la nostra realitat.

Per tant, voldríem saber si el Govern ja està treballant en
aquesta nova llei del sòl per tal que es pugui tramitar el més
aviat possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Vicens, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament, el
Govern ha posat en marxa un grup de treball per a la redacció de
l’avantprojecte de la Llei del sòl. Es va constituir dia 8 de febrer
i a partir d’aquesta data s’ha reunit de forma regular. Aquest
grup de treball està constituït per tècnics i representants de la
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori, com no pot
ser d’altra manera, també per persones representants de la
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques i també de la
Conselleria de Medi Ambient. A la vegada també hi ha
representants de tots i cada un dels consells insulars i un
representant de l’Ajuntament de Palma.
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La veritat és que aquest grup de treball és un grup
especialitzat, jo diria que té un alt nivell tècnic i que està
treballant de manera intensa en la redacció d’aquesta futura llei
a partir d’un esborrany. Els objectius evidentment són els que
hem dit sempre, a grans trets és unificar aquest complex
normatiu tan dispers que hi ha. Incorporar les darreres novetats,
sobretot la Llei del sòl, i també fer els instruments necessaris
per fer que les transformacions del sòl siguin molt més
sostenibles i el control de la disciplina urbanística se pugui
reforçar.

Les intencions són , una vegada es tengui un document
tècnic, obrir un procés de participació social i de negociació
política amb els altres partits, de tal manera que pugui arribar en
aquest parlament un text el més consensuat possible i que
puguem presentar aquí en el Parlament un avantprojecte, com
dic, el més consensuat possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. No vol fer ús de la paraula el Sr.
Barceló.

I.7) Pregunta RGE núm. 3481/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a drets dels usuaris del transport marítim.

Passam a la següent pregunta, relativa a drets dels usuaris
del transport marítim i la formula el Sr. Miquel Gascón. Sr.
Gascón, té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Presidenta. Sr. Conseller, en el seu moment quan hi
va haver la transferència de les competències de salut, per part
de l’INSALUD s’abonava el transport als malalts que anaven a
l’hospital de referència, des de Menorca, Eivissa i Formentera.
En el moment de la transferència es va afegir una dieta, que
després l’anterior govern va augmentar en el seu moment. Ara
voldríem saber quines mesures es pensen prendre per millorar
els drets dels malalts que vénen a Mallorca, respecte del
transport aeri i marítim?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, moltes gràcies, Sr. Gascón.
Miri, els usuaris del transport marítim encara no disposen d’una
regulació concreta que els pugui emparar els seus drets. Això
impossibilita, entre altres coses, poder condicionar les empreses
marítimes que puguin tenir l’obligació d’atendre danys i
perjudicis dels usuaris i això a més si ho comparam amb la
regulació del transport aeri hi trobam suficients diferències.

Nosaltres preparam un decret de protecció de l’usuari del
transport marítim interinsular. Aquest decret actualment està en
fase d’audiència. Aquest decret permetrà, entre altres coses,
rebre diferents atencions en cas de sofrir un retard, una
suspensió o una cancelAlació del viatge. Obligarà a disposar de
transport alternatiu. Rebre informació concreta i detallada sobre
els serveis que ofereixen els navilieres. Rebre informació sobre
les incidències. Conèixer entre altres coses el grau d’adaptació
dels vaixells per a persones amb discapacitat física. I conèixer
també el dret a indemnitzacions. 

Són mesures que encara que sembli una mica estrany en
aquestes alçades, això no està regulat. Només hi ha una
normativa d’aquest tipus a Canàries, i Balears s’apunta a
aquesta línia d’augmentar els drets dels usuaris del transport
marítim interinsular. Això nosaltres pensam que serà enguany
per reconèixer el dret del consumidor del transport marítim.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies Sr. Thomàs. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Gascón? Té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Només perquè quedi constància en el Diari de Sessions,
sembla ser que he dit “per millorar el transport marítim i aeri”
i volia dir “millorar el transport marítim respecte del transport
aeri”.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gascón.

I.8) Pregunta RGE núm. 3485/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a rellevància de les
emissions esportives d'equips de Menorca per IB3.

La següent pregunta és relativa a la rellevància de les
emissions esportives d’equips de Menorca per IB3. La formula
la Sra. Misericòrdia Sugrañes. Té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
aquesta pregunta ja ha valgut la pena haver-la feta perquè
almanco hem aconseguit que el president de la comunitat, el Sr.
Antich, es desplacés a Menorca per veure precisament el partit
del Menorca Bàsquet. Com saben el Menorca Bàsquet és un
equip que ha aconseguit unir l’illa de Menorca, des de Llevant
a Ponent i que tothom estigui al seu costat.
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Aquesta pregunta versa sobre un tema molt particular, però
posa de manifest la gestió que té el Govern front la televisió.
Una televisió que va néixer com un element vertebrador de les
nostres illes i que en els moments en què es podrien complir tots
els objectius, aquesta vegada sí, no és capaç de respondre amb
la retransmissió esportiva del Menorca Bàsquet i el
Fuenlabrada. En lloc d’això, hi va haver una desconnexió de
mitja part i ens varen colAlocar el programa de rialles. Una
gestió que el director general de televisió deia que els seus
objectius eren dos: els esports i els informatius. Resulta que
precisament quan hi ha un problema no és capaç de respondre.

Ens agradaria saber quina rellevància mereixen per al
Govern aquestes actuacions?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Les retransmissions esportives en general i en particular les
de Menorca són una de les apostes que ha fet IB3 dins l’oferta
d’entreteniment i, com vostè recordava, és una de les tres potes
del model televisiu de la nostra comunitat autònoma. No pot ser
d'una altra manera que hi hagi representació menorquina molt
important perquè alguns equips menorquins juguen a lligues
molt importants i, per tant, tenen el seguiment televisiu que es
mereixen.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Moragues, expliqui'ns
com és que si és tan important i ens dóna tanta rellevància als
programes esportius i en concret aquest de l’illa de Menorca
com és que no va haver cap avaria tècnica, com és que en lloc
d’avaria tècnica el que hi va haver és que vostès prefereixen
gastar-se els doblers per incrementar personal i prefereixen això
abans de pagar una hora més de lloguer per al canal satèlAlit per
acabar de veure aquest partit. Això és el que va passar, perquè
resulta que no hi va haver cap avaria perquè la televisió, en el
moment que continuàvem veient el partit de bàsquet, va resultar
que ja ens anunciava amb una franja a baix que deia que a partir
d’ara veuríem un altre programa que era Rialles i, efectivament,
es va veure rialles o plors, no sé el que es va veure.

El que han preferit vostès és no pagar el canal satèlAlit, o
sigui, el seu objectiu no és, precisament, transmetre programes
esportius, el seu objectiu és, precisament, tenir Menorca
apartada perquè vostès han preferit pagar a un director
territorial. Segons posa sobre els papers un director territorial ha
de coordinar els centres territorials de Mallorca, Menorca i
Eivissa i la corresponsalia de Madrid. Digui’m vostè, abans
teníem delegats, amb els delegats teníem la mateixa força a
Menorca que a Mallorca, ara resulta que tenim un director

territorial a qui hem de demanar-li les coses perquè parli amb
Mallorca. Què passa? El Sr. Martorell va dir textualment...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. He de reconèixer que m’ha
costat seguir el fil de la intervenció, però si torn cap enrera i faig
referència a la pregunta, la rellevància que considera el Govern
que tenen les retransmissions d’IB3 jo li vull donar dues dades
per saber exactament de què parlam perquè més enllà del
discurs, Sra. Sugrañes, el que té aquest Govern i aquesta
televisió són, per la temporada que duim fins avui, trenta-quatre
retransmissions d’equips menorquins a la televisió pública i la
temporada passada només en vàrem tenir divuit... 

(Aplaudiments)

...divuit de bàsquet i set de futbol, un total de vint-i-cinc i encara
queda temporada. 

Això és el que va un poc més enllà del discurs, Sra.
Sugrañes, nosaltres entenem que, efectivament, l’oferta
televisiva de retransmissions esportives és molt important per
donar entreteniment, però també amb aquesta idea que tenim de
cohesió de país i amb això feim feina. Vostès, evidentment,
apostaven per una altra cosa, ens ha explicat coses de delegats
i ara directors, evidentment, les proves són les que són, nosaltres
els que duim fins ara són trenta-quatre, vostès, en tota la
temporada de l’any passat, només en varen fer vint-i-cinc, crec
que els nombres canten per si mateixos.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Moragues.

I.9) Pregunta RGE núm. 3465/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Marian Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a senyalització del Parc Natural de Ses
Salines.

La següent pregunta és relativa a la senyalització del parc
natural de Ses Salines i la formula la Sra. Marián Suárez. Sra.
Suárez, té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller, el parc natural de Ses Salines, com és
ben sabut, és un magnífic exemple de la biodiversitat tant de
Balears com de la Mediterrània. Aquest espai inclou tot un
conjunt d’hàbitats terrestres, marins, amb valors ecològics,
paisatgístics, històrics i culturals. Aquesta riquesa està
reconeguda amb diferents figures de protecció de les quals ha
estat objecte aquest parc com és el cas de les ZEPA, ANEI,
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patrimoni de la humanitat, reserva natural, està dins la llista no
assumida de Ramsar i, finalment, el 2001 va ser declarada parc
natural. Nosaltres pensam que és important reconèixer,
mitjançant aquests tipus de figures, la importància del parc
natural, però són molt importants els treballs de conscienciació
i sensibilització de les persones que han d’anar a aquest parc,
tant els visitants com els mateixos residents. 

La pregunta que li feim és en aquest sentit perquè pensam
que l’administració ha de posar recursos humans i recursos
materials perquè aquesta tasca de conscienciació sigui possible.
Fa anys que s’espera, i no és responsabilitat exclusivament
d’aquesta legislatura, un pla de senyalització per al parc natural
de Ses Salines, la pregunta que li feim és quan té previst la
Conselleria de Medi Ambient colAlocar la senyalització del parc
natural de Ses Salines? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, vàrem assumir el
compromís, en una visita a Eivissa fa uns mesos, que la
senyalització del parc natural de Ses Salines seria una realitat
aquest estiu i en aquest sentit feim feina perquè els nous senyals
es puguin instalAlar els propers mesos i que a l’estiu el parc de
Ses Salines quedi, definitivament, senyalitzat; i quedi
senyalitzat per primera vegada perquè, com vostè diu, aquest
parc, que es va declarar l’any 2001, fins ara no comptava amb
cap tipus de senyalització i tampoc no va ser senyalitzat el
temps que va ser reserva natural del Ministeri de Medi Ambient
des de l’any 1995. Per tant, és una necessitat que aquest parc
tengui una senyalització adequada i més si tenim en compte que
està a una illa, a Eivissa, molt turística i que aquesta
senyalització ha de complir dos objectius, per una banda avisar
a propis i a estranys que estan a un lloc protegit, que estan a un
paratge protegit, i per l’altra banda orientar i informar els
visitants. 

Aquests són els objectius que volem complir i a més aquesta
senyalització la farem extensiva a tots els parcs de totes les illes
que encara no en tenen, la veritat és que són la majoria que no
tenen senyalització, però començarem per Ses Salines d’Eivissa
i Formentera tal com vàrem adquirir el compromís. Hem hagut
de canviar el model de senyalització perquè el que hi ha
implantat a S’Albufera els tècnics ens deien que era deficient i
que creava problemes de confusions als visitants i es deteriorava
amb facilitat, per tant, hem hagut de fer un nou model de
senyalització cosa que ens ha retardat una mica el tema, però
pensam que ja que es fan aquestes inversions convé que es facin
amb les millors condicions possibles. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt. Vol fer ús de la paraula la Sra.
Suárez? No.

I.10) Pregunta RGE núm. 3478/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a planta asfàltica de les autovies
d'Eivissa.

Passam a la següent pregunta, relativa a la planta asfàltica de
les autovies d’Eivissa i la formula la Sra. Maria Torres i Marí,
del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Marí, té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. La meva pregunta va dirigida al Sr.
Conseller, Sr. Carbonero, volia preguntar-li quina és la situació
actual de la planta asfàltica de Sa Coma destinada a proveir les
obres de les autovies d’Eivissa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra. Marí. Miri, la
planta asfàltica que produïa aglomerat per a les autovies
d’Eivissa va ser objecte d’una mesura judicial de paralització
cautelar a la vista del contingut d’una demanda que va presentar
un grup de veïns als jutjats contenciosos. En aquests moments,
ara fa uns dies, el jutjat ha aixecat la suspensió i, a més, ha
arxivat la demanda a la vista de l’acord entre els veïns i
l’empresa titular de la planta, tota vegada que la Direcció
General d’Obres Públiques ha elaborat un detallat estudi
d’avaluació d’impacte ambiental amb mesures correctores i amb
un pla de regeneració de la zona on s’ubica la planta que
garanteix l’interès públic quant al compliment de la normativa
mediambiental. La planta, amb les mesures correctores que he
esmentat, ja funciona i de fet s’asfalta la capa de rodament de la
carretera de Sant Antoni. 

Tots aquests que han dit que en nou mesos no hem fet res en
matèria de carreteres a Eivissa han amagat, entre altres coses,
que hem hagut de modificar els projectes que ells varen aprovar
i ho hem fet en consens amb els veïnats i hem aconseguit uns
projectes amb menys impacte i menys cost. També hem arribat
a un acord amb AENA, que no existia, per poder acabar la
carretera de l’aeroport i hem posat en marxa la planta asfàltica
de manera que en aquests moments, com ja he dit, està en
funcionament. Si tot va bé, com ja hem anunciat, abans d’aquest
estiu les carreteres d’Eivissa estaran acabades.

Moltes gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Agraesc la seva contestació perquè
veim un canvi evident de tarannà i de forma de fer les coses
entre el govern anterior del Partit Popular i el govern actual.
Agraïm i el felicitam i no només perquè jo formi part d’aquest
grup parlamentari sinó com a ciutadana d’Eivissa li agraesc de
manera molt sincera la feina que es fa perquè s’ha vist que
davant el menyspreu amb l’entorn i amb els ciutadans d’Eivissa
ha canviat aquest menyspreu del govern anterior per una
colAlaboració, un diàleg i una forma de fer les coses molt
distinta de la qual havíem vist abans. 

Deien que hi havia quatre gats que érem els únics que
anàvem en contra d’aquestes carreteres, només han estat quatre
gats del Partit Popular que defensaven aquestes carreteres i per
això varen perdre les eleccions, entre altres raons, i entenem que
aquestes mesures correctores que ara han impulsat des del seu
govern són mostra clara de la distinta manera de fer les coses i,
per tant, simplement felicitar-lo i encoratjar-lo a continuar
endavant. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres i Marí. 

I.11) Pregunta RGE núm. 3483/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a negociació en relació amb el
desenvolupament del Pla d'escoletes.

La següent pregunta... Sr. Rodríguez, no té la paraula. La
següent pregunta és relativa a la negociació en relació amb el
desenvolupament del pla d’escoletes i la formula el diputat Sr.
Francesc Fiol. Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, continuam interrogant sobre diversos aspectes
polèmics de la seva gestió que donaran lloc a una interpelAlació
que ja està presentada, com vostè deu saber, i que preocupen
l’opinió pública. Una de les feines de l’oposició és elevar davant
el Govern les preocupacions, les queixes de l’opinió pública, i
aquest tema de les escoletes preocupa. Hi ha dues vessants, la
del decret, que avui només farem un breu comentari, el decret
que no va ser originàriament estimat pel sector sinó molt criticat
i molt impugnat, que no va ser acceptat pel Consell Consultiu,
que no era realista quant a alguns dels seus objectius i que
pareix que està en vies de modificació, encara que em diuen, i
m’agradaria que m’ho confirmàs, que s’aplica, és a dir, que en
aquests moments la UIB desenvolupa un curs d’habilitació que
està previst en el decret que encara no s’ha aprovat. No sé si és
veritat. 

El que avui preocupa a qui fa la pregunta és la segona
qüestió, el pla de fer dues mil escoletes amb els ajuntaments. Jo
li deman, Sra. Consellera, que expliqui en quina situació es
troba aquesta qüestió que és una de les banderes principals
d’aquest govern que va ser en el moment que vostè va prendre
possessió un dels elements destacats: construirem dues mil
places d’escoletes a les Illes Balears. Jo li deman en quin
moment es troba la negociació amb els ajuntaments que són els
que han de cooperar amb aquest objectiu. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Per contestar la pregunta té la paraula la
Sra. Galmés.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Fiol, vostè em demana com es
troben les negociacions per desenvolupar el Pla d’escoletes i,
evidentment, el Pla d’escoletes suposa moltes actuacions que
hem de dur endavant en la negociació amb els sectors implicats.
En aquests moments ens hem reunit amb la FELIB, amb les
associacions de municipis, amb els consells escolars i hem
repartit, per illes, la necessitat de construir places escolars
atenent les demandes de cada un dels municipis. En aquests
moments es planifiquen quines places s’han de construir, hi ha
molts d’ajuntaments, en aquests moments no li puc dir quins,
que ja tenen aquesta possibilitat garantida. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. He comès un error a la primera part
de la pregunta perquè el pacte, el document del pacte, no diu
dues mil places diu quatre mil places, per tant, sí, sí, ho diu
perquè ara m’ho han mostrat, per tant diu quatre mil places.
Vostès es varen comprometre a construir quatre mil places
d’escoletes, bé, i jo li deman com estan les negociacions amb els
ajuntaments. 

Vull recordar que vostè, la persona que du aquesta qüestió,
va donar un termini peremptori a tots els ajuntaments fins dia 6
de febrer, dia 6 de febrer s’havia d’enviar per correu electrònic
tota la informació d’una manera urgent, d’una manera
definitiva, el grau d’implicació, etc., amb una enquesta molt
àmplia que els varen fer arribar. Han passat, pràcticament, tres
mesos, vostè diu que es fan moltes coses, però jo li puc dir que
els ajuntaments que jo he consultat, i són importants, no han
tornat saber res d’aquesta qüestió, no els han tornat a dir res més
i aprofit per dir, com ja li vaig dir a la seva compareixença, que
si vostès creuen que el procés de 0 a 3 anys és un procés
educatiu, com diu la LOE en contra de la meva opinió i la del
Partit Popular, han de ser conscients que el procés educatiu l’ha
de finançar l’administració autonòmica via finançament de
l’Administració de l’Estat, no els ajuntaments perquè vostès
amb el pla que plantegen de finançar, preferentment, les noves
places menyspreen el gran esforç que han fet molts
d’ajuntaments de ja construir places. 
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Per tant, crec que ha de fer una revisió de tota aquesta
qüestió, però com no tenc més temps i ja estic abusant de la
generositat de la presidenta, amb la interpelAlació, tantes
vegades anunciada, li podré fer veure amb més claredat tota
aquesta obscuritat que domina la seva gestió.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Galmés, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Fiol, dia 31 de març hi va haver
una reunió amb els ajuntaments, perdó, divendres passat, dia 18,
va ser el darrer contacte amb els ajuntaments, justament
divendres passat, tal vegada no li ha arribat la informació. Per
una altra banda voldria dir-li...

(Remors de veus)

amb la FELIB, perdó, amb la FELIB, perdó amb l’Ajuntament
de Felanitx no en concret, amb la FELIB que crec que és un
òrgan representatiu dels ajuntaments. 

Per una altra banda li he dir que llegeixi millor el que posa
el pacte de govern que diu quatre mil places en dues
legislatures, continuï llegint a partir de les quatre mil places.
Com ja m’ha plantejat que tenc una interpelAlació li podré donar
tota la relació de tots els contactes, de tots els acords que ja
existeixen. Ho deixarem per a la interpelAlació i ens quedarem
més tranquils, li faré la relació

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés. 

I.12) Pregunta RGE núm. 3479/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria de
subvencions per a ONG.

La següent pregunta és relativa a la convocatòria de
subvencions per a organitzacions no governamentals. La
formula la Sra. Cristina Rita. Sra. Rita, té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Aquesta pregunta va adreçada a la consellera d’Afers Socials i
és per tractar, una altra vegada, sobre el Pla director de
cooperació que va ser aprovat el mes de febrer i que ens va
presentar en comissió. Fa unes setmanes ja li vaig demanar
sobre la colAlaboració que el pla director preveia amb els fons
menorquí, mallorquí, eivissenc i de Formentera sobre la
cooperació. Aquesta vegada li voldria demanar, també, perquè
m’interessa no només a mi com a diputada sinó també a tota la
societat implicada i a tots els agents de cooperació, quines són
les novetats de la convocatòria de subvencions per a ONG en
matèria de cooperació que es va publicar el mes de febrer
respecte de convocatòries d’anys anteriors.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i totes. Efectivament ja
s’ha publicat aquesta ordre, això ja és una primera novetat que
s’hagi fet dins el primer trimestre, de fet ja s’han fet totes les
solAlicituds i estan pendent, en aquest moment, de resolució. 

Altres novetats que s’incorporen a aquesta ordre, per una
altra banda, és la incorporació de totes les prioritats territorials
que s’havien aprovat al pla director, un increment d’un 25% del
pressupost del 2008 respecte del 2007 per dotar econòmicament
projectes per al 0,7 de les ONG. 

Una altra incorporació que s’ha fet és la no presència d’alts
càrrecs ni de cap polític a l’hora de valorar cada un dels
projectes amb la finalitat que, efectivament, siguin tècnics i que
tenguin uns criteris objectius a l’hora de signar quins són els
projectes més adients. 

També hem incorporat la possibilitat que totes les ONG
puguin tenir assessorament directe d’una persona que els
informa sobre quins són els mecanismes més adients per poder
presentar aquesta ordre que era una de les demandes que
presentaven les ONG que moltes perdien la possibilitat d’estar
subvencionades perquè no presentaven adequadament els plecs
de condicions. Aquestes són les novetats per aquest any.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.13) Pregunta RGE núm. 3482/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a desestacionalització turística.

Així, passam a la següent pregunta, és la formulada pel Sr.
Bartomeu Vicens i relativa a la desestacionalització turística. Sr.
Vicens, té la paraula.
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EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. La
desestacionalització turística és un dels objectius que necessita
dur a terme aquesta comunitat autònoma i necessita fer això
perquè cada vegada ens trobam amb un mercat més competitiu,
amb més dificultats per dur turisme. Un d’aquests objectius es
compleix mitjançant les polítiques complementàries i
transversals com pugui ser la valoració de la riquesa cultural,
natural, paisatgística, arqueològica, etc. Li volíem demanar al
conseller de quina manera s’ha incorporat la cultura a l’oferta
turística complementària com a element per a la
desestacionalització del turisme a les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
Vicens, és una paraula difícil de dir, però també difícil de dur
endavant, és un dels reptes importants de la conselleria. 

Una de les curiositats del primer full de ruta que hem fet
amb l’empresa privada era que els elements que destacàvem
com a elements promocionals, evidentment, el primer era el sol
i platja, el segon era el turisme d’incentius i congressos, però,
fins i tot, els empresaris privats com a tercer element a destacar
d’aquesta desestacionalització i d’aquesta promoció turística és
la cultura. 

En aquest sentit hem posat en marxa un programa, un
projecte, que es diu Arts Escèniques que, bàsicament, tracta
d’una sèrie d’actuacions, d’una elaboració d’una base de dades
exhaustiva del que han estat les arts escèniques de les Illes
Balears en tot allò que fa referència a música, teatre, dansa,
òpera, amb un dictamen de la seva situació real, amb una
assemblea amb tots els representants de festivals de temporada
de les Illes Balears, amb un catàleg, amb un primer catàleg, amb
els quinze esdeveniments escènics més importants de les Illes
Balears, amb un segon calendari que ja incorpora els quaranta
esdeveniments escènics més específics; la presentació,
evidentment, i un canvi en aquesta línia de promoció turística
del que és el catàleg d’arts escèniques tant a les fires de Madrid,
com és la World Trade Market; amb l’elaboració d’aquest mapa
d’esdeveniments del catàleg d’arts escèniques i, darrerament,
amb la creació d’una web, una web molt potent, feta en set
idiomes, castellà, català, anglès, francès, alemany, italià i rus.

Aquesta web s’estructura en dues grans àrees, una web que
es planteja com un gran tauler d’anuncis on la gent pot
incorporar les seves peticions i les seves demandes,
evidentment, adaptada, en la mesura del possible, al que són les
discapacitats avui per avui i que connectarà, evidentment, amb
la plataforma del que serà la gran web illesbalears.es a la qual,
en aquests moments,  s’accedeix posant arts
escèniques.es/.cat/.net, per tant, pot ser una eina de promoció
turística de la nostra cultura que també derivarà en la posada en
marxa d’una sèrie de béns, un concert com va ser el de Paco de

Lucía o de Diane Krall aquest estiu. La mateixa possibilitat de
promoció d’aquests esdeveniments durà la producció d’alguns
espectacles, però, en definitiva, també la potenciació dels que ja
existeixen, que són molts i crec que molt importants.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Buils. No vol fer més ús de la paraula.

I.14) Pregunta RGE núm. 3488/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a soterrament de les línies de tren a Inca.

Passam a la següent pregunta, és relativa al soterrament de
les línies del tren d’Inca i la formula la Sra. Maria Rosa Estaràs.
Sra. Estaràs, té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, el soterrament de les
vies del tren al seu pas per Inca és una proposta que es planteja
per primera vegada per part del grup Independents d’Inca l’any
1999. Posteriorment és el seu partit, el PSOE, l’any 2004, que
planteja aquest projecte i aquesta necessitat; concretament dia
22 de setembre de l’any 2004 es presenta una moció per part del
PSOE a l’Ajuntament d’Inca, per demanar el soterrament de les
vies del tren. 

Posteriorment es crea una plataforma de batlles del PSOE
(Lloseta, Binissalem, Mancor, Sa Pobla, Inca, Marratxí i Sineu)
que viatgen en tren per anar a veure, en aquell moment, el
president Jaume Matas per demanar-li aquest soterrament. La
responsable, en aquell moment, i portaveu, la Sra. Armengol,
fins i tot digué que no feien falta doblers de Madrid per poder
fer aquest soterrament. 

Vostè, en qualitat d’oposició, i jo, en qualitat de
vicepresidenta, dia 13 de juny del 2005 vàrem pactar un conveni
ferroviari, per cert, que encara esperam, tres anys, la mateixa
ministra d’ara hi havia abans, i vàrem pactar que dins aquest
conveni hi hagués el soterrament de les línies de tren al seu pas
per Inca.

Posteriorment, hi va haver mocions d’uns partits i dels altres
a l’Ajuntament d’Inca i, a més, els programes electorals del seu
partit i del meu duien aquest tema, concretament, el seu,
"projecte de soterrament de les vies del tren, no t’ho imagines,
tu ho pots fer realitat si votes el PSOE". Molt bé, han votat el
PSOE, vostè és el president i el seu conseller de Mobilitat
anuncià l’altre dia que no era una prioritat per al seu govern.
Ens pot donar, vostè, qualque explicació?

Gràcies, Sra. Presidenta.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. Al pacte de
govern està molt ben explicat quines són les prioritats i els
compromisos que té aquest govern i, per tant, hi ha tota una
sèrie d’obres prioritàries com és que arribi el tren a Alcúdia, a
Artà, el desdoblament d’Inca a l’Enllaç que es posarà en marxa
immediatament, tot el relacionat amb el tramvia de Palma. Tot
i que aquestes són les actuacions prioritàries no descartam el
soterrament del tren a Inca, encara que aquesta actuació té
importants problemes tècnics que s’hauran d’avaluar.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. No m’agradaria que passés com a
Son Espases que un dia abans de les eleccions va dir que ho
aturaria i ho feria a Son Dureta i ho ha acabat fent incomplint la
seva promesa electoral. I el que va passar amb el segon cinturó
que vostè va dir que ho faria i ara el BLOC no l'hi deixa fer. Ni
el que ha passat amb el tema del tren que va prometre el 2% del
conveni ferroviari en matèria de tren, el que suposa 2.060
milions d’euros,  i ara es conforma amb 600 que fa tres anys que
no arriben. Tampoc no m’agradaria que passés el que ha passat
amb el seu projecte d’habitatge que va entossudir-se a construir
en sòl rústic i al final ha imperat el sentit comú i en sòl rústic no
es construirà. 

M’agradaria que complís les seves promeses electorals, si
vostè impulsa el projecte Inca-Enllaç que significa fer un
projecte, conseqüència que quan varen fer el tren de Manacor
només varen fer una via i n’haurien d’haver fet dues, si vostè
impulsa aquest projecte condemna de mort el soterrament
d’Inca, del tren d’Inca, perquè el que ha aprovat l’Ajuntament
d’Inca és que simultàniament es facin els dos projectes el
d’Inca-Enllaç, que aprofit per dir que és l’únic que té exposició
pública, al mateix temps que el soterrament. No engany els
inquers i les inqueres.

Sr. President, compleixi les seves promeses electorals si no
el seu programa electoral quedarà en paper banyat. Hi ha massa
vegades que vostè promet una cosa i en fa una altra i això diu
molt de la seva particular concepció de la democràcia i no doni,
per favor, la culpa al PP en la resposta perquè en aquest cas el
Partit Popular hagués complit el programa electoral. Si se li
ocorre dir que la variant d’Inca és la culpable, m’avançaré a dir-
li que no hem fet altra cosa que el projecte que vostès ens varen
deixar i que, per cert, la seva reivindicació del soterrament
d’Inca és posterior a l’acabament de les obres de l’autovia
d’Inca.

Compleixi amb els inquers i les inqueres i, Sr. Vicepresident
del Parlament i batlle d’Inca, traslladi tot el que quedi en aquest
acte als inquers i a les inqueres com a batlle que és d’aquest
poble.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Antich, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. Miri, Sra.
Estaràs, el temps no està perquè vostè surti aquí a fer mítings
per enganar els ciutadans i les ciutadanes, no són, precisament,
bons temps per a vostès en aquest sentit, però jo no hi entraré i
cuidaré més les meves paraules, Sra. Estaràs, perquè a mi el que
m’interessa és parlar dels temes dels quals hem de parlar. No
em parli de coses que varen dir vostès que farien i que llavors
han fet una cosa al revés perquè recordi que el metro no
figurava al Pla de transports, i vostès el feren sense figurar al
Pla de transports, i aquest metro, que vostès varen adjudicar per
una determinada quantitat de doblers va costar 80 milions més
d’euros del que realment vostès havien pressupostat i amb
aquests doblers es podia fer el soterrament d’Inca, que és el que
haurien d’haver fet vostès dins la legislatura passada.

Miri, efectivament s’ha fet un tram d’autopista entre Palma
i Sa Pobla que sumat al pas soterrat de les Germanies complica
molt l’actuació, per això la conselleria ha fet un estudi de
viabilitat amb dues alternatives. Una, amb un cost de 50 milions
d’euros que suposaria aturar el servei durant 21 mesos i l’altra
amb un cost de 84 milions d’euros i la suspensió del servei entre
12 i 18 mesos. Per tant, convé analitzar amb molta cura aquestes
molèsties i convé analitzar amb molta cura com es pot dur a
terme una obra d’aquestes característiques, que és el que feim
en aquests moments, precisament analitzar-ho amb molta cura.

Sra. Estaràs, des de sempre nosaltres hem donat prioritat al
tema del tren, però no em surti aquí a dir que nosaltres havíem
promès un 2% en inversions de tren, perquè això vostè no ho
trobarà enlloc, per tant, això no està d’acord amb la realitat del
que nosaltres sempre hem dit, i no em digui que nosaltres dos
dies abans vàrem dir que aturaríem Son Espases perquè tampoc
no és veritat, l’aturàrem per prendre una decisió i per tant, això
és el que férem i ho férem d’acord amb allò que sempre
diguérem a la campanya electoral. Per tant, no em digui que jo
he dit coses que no he dit perquè això és faltar a la realitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antich.

II. InterpelAlació RGE núm. 392/08, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de l'ens
públic Radiotelevisió de les Illes Balears IB3.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de la InterpelAlació RGE núm. 392/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la situació
de l’ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears.

En nom del Grup Popular té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Realment és interessant, per a mi
com a novato al Parlament, veure per primera vegada a la
història, senyora portaveu del Partit Popular, i observar com un
president de la comunitat autònoma s’adreça al govern anterior
per queixar-se de fer una cosa mentre que els altres protestaven
pel que no es feia, ja està bé que sigui així, esperem que en el
cas que ens ocupa en aquest moment, que és el tema d’IB3,
també ens puguem acusar mútuament de fer moltes coses, que
seria el desitjable per al bon funcionament a la nostra comunitat
autònoma i per al bon govern de tots aquells que ens preocupen,
que són els ciutadans de les Illes Balears. En tot cas, ja està bé
que ens critiquin per haver fet coses i en tot cas, per no fer-les,
com és el cas d’altres.

La intenció de la interpelAlació d’avui, en principi, no és altra
que, com succeeix en totes les interpelAlacions, reflexionar sobre
el funcionament d’un organisme en concret, IB3, l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, en els seus dos mitjans, ràdio
i televisió, per també poder millorar, en la mesura possible, i
compartir experiències i millorar la gestió d’aquest organisme
en tot allò que ens preocupa. 

Voldria començar aquesta intervenció d’avui, precisament
comentant el que pens que serien els elements fonamentals d’un
món ideal quant a la gestió d’IB3, ve a ser un poc la proposta,
els objectius d’allò que pensam que s’ha de complir perquè
junts, oposició i govern, puguem aspirar a un millor
funcionament d’aquest mitjà, llavors reflexionarem sobre si avui
ens ajustam, precisament, a aquests objectius. Diríem que el
món ideal es correspondria amb la finalitat fonamental que
complia aquest mitjà de comunicació quan es va posar en
marxa, ja quan es va fer la legislació, a principis del
funcionament de la democràcia en aquest parlament i,
posteriorment, quan es va posar en marxa en el govern anterior.

Voldríem una televisió que es consolidàs com un element
cohesionador de la nostra cultura i del coneixement
interterritorial. Voldríem una televisió i una ràdio que
gestionassin els mitjans públics, que anàssin consolidant una
presència a la societat que, necessàriament, ha d’anar creixent,
amb dades més baixes lògicament quan es neix, però que en el
futur, a mesura que s’avança, ha de ser amb unes dades més
positives, en tots els sentits. Voldríem una ràdio i una televisió
públiques capaces de dinamitzar el sector audiovisual i que
fossin un instigador de les noves propostes i de les noves
oportunitats per a la indústria audiovisual de les Illes Balears -

no ens aniria gens malament, per cert, en aquests moments
econòmics tenir una indústria brillant en aquest sentit. Voldríem
tenir una mitjans cada vegada més capaços d’autogenerar
recursos i ser autosuficients amb el suport evident de
l’administració que els ha impulsat per néixer i per
desenvolupar-se, però també amb una capacitat d’enlairar-se sol
i prendre aquest vol que fa possible que les coses funcionin
millor i que tenguin aquesta autosuficiència cada vegada major,
que pensam que és important.

Voldríem uns mitjans que cada vegada tenguessin més
audiència, per tant, d’alguna manera podríem dir més acceptació
per part de tots els ciutadans de les Illes Balears que
contribueixen en el funcionament dels mitjans públics amb els
seus doblers, amb els seus impostos, i que vegin que els seus
impostos rendeixen i que, efectivament, tenen un servei més,
com era la voluntat quan es varen posar en marxa. 

Per acabar, si em permet just aquestes, voldríem uns mitjans
públics que fossin plurals i fossin l’exemple del que ha de ser
una bona pràctica periodística, una pràctica objectiva i amb una
capacitat sense cap dubte de mostrar a l’opinió pública el que
succeeix a les nostres illes, tot el que ens uneix, més que tot el
que ens separa. 

No parlaré avui, per tant no entraré en altres qüestions, com
veu, que pens que ens separen, més que res per allò de les
incongruències. Vostès en el seu moment deien i reclamaven a
aquest parlament i els convidaria a veure totes les comissions
parlamentàries d’IB3 i també les seves participacions al plenari
quantes vegades varen reclamar que el model de
subcontractació no era l’adequat per al bon funcionament, i
l’han mantingut. Deien al seu moment que el cost era excessiu.
i vostès l’han augmentat, deien que les audiències eren baixes,
però és que actualment estan gairebé a la meitat de les que hi
havia en aquell moment quan tenia la gestió el Partit Popular.
Quant a recursos humans, que també és una qüestió de la qual
es queixaven, idò no és que els vagi molt bé, precisament avui
hem rebut un escrit d’un munt de persones, amb signatures en
contra de les actuacions quant a recursos humans que IB3 porta
a terme.

Per tant, no tenim un escenari excessivament positiu i si
anàssim a repassar cada un dels objectius que hem dit abans,
voldríem altres qüestions que crec que són d’ocupació més que
de preocupació en aquest moment entre Govern i oposició. Si
parlam de cohesió podem dir que mantenim uns nivells
d’audiència que són- com deia abans- la meitat del que eren
abans, cohesionarem més com més gent vegi la televisió i
escolti la ràdio públiques si tenen uns continguts evidentment
adequats. No estan complint aquest objectiu actualment.

Quant a la cultura, crec que estam assumint cada vegada més
una cultura barcelonina, catalana, i no estam defensant la nostra
perquè optam per un model on acceptam perfectament que
venguin continguts en una llengua que és la comuna, catalana,
hi estam d’acord, però sense cap dubte no recull el que sí avui
recull ja l’Estatut d’Autonomia que són els girs lingüístics de la
nostra llengua aquí, a les Illes Balears, la qual cosa és molt
important i també és un fet que en el seu moment consideràvem
destacat, que és que la televisió pública, la ràdio pública han de
ser una representació del que passa al carrer. I al carrer actuam
d’una manera plural, bilingüe, actualment la nostra televisió no
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contempla aquest aspecte, per tant pensam que es deixa de
banda una part de la població, una part de la població que també
paga els seus impostos i que sense cap dubte avui no se sent
representada amb aquests mitjans de comunicació i per tant, no
els atén, no els veu, no els escolta.

Parlam també de consolidació. Bé, si parlam de
consolidació, idò, el perfil d’IB3 en aquests moments, en
paraules del director general de l’ens actualment que ens diu
que el perfil mitjà de l’espectador d’IB3 són homes de 64 anys,
classe social baixa, mitja baixa, i de poblacions de menys de
10.000 habitants. Jo em pregunt, si aspiram a una consolidació
quant a representació dels públics, on és l’interès que hem de
despertar als joves?, on és l’interès que hem de despertar al
públic femení?, on és la família?, on és Palma, Inca, Manacor,
Calvià,...?, on és la capacitat de cohesionar el públic i d’arribar
a tothom?, realment estam consolidant aquest mitjà públic?, idò,
pens que no. Pens que no es consolida, però tampoc no es
consolida des d’altres aspectes. Mirin, el tema de l’audiència
que els deia abans, és lògic que tenguem una audiència baixa
quan començam, el que no és normal és que l’evolució ens
dugui a baixar l’audiència. I el que no és normal és que, bé..., és
a dir, és lògic que es consolidin aquelles qüestions que ja
funcionaven, miri, és que resulta que els informatius i l’esport
que és el que més es veu ara és el que ja existia abans, és el que
s’ha anat consolidant, just els canvis que han fet és allò que no
s’ha consolidat, és allò que no ha ajudat a créixer. 

No és que tengui una especial motivació per comparar-nos
amb el passat, no és motiu de la interpelAlació d’avui, però
evidentment per saber si anam positivament endavant hem de
saber quina és la referència de la qual partim, i li puc dir -amb
llàstima, amb pena per la meva part- que no estam consolidant
un públic que se senti identificat amb els mitjans públics. Per
tant, té unes conseqüències també importants en altres sentits
que llavors comentarem.

Miri, l’altre aspecte que comentàvem era el tema de la
dinamització del sector audiovisual, ja dèiem que era realment
important en els moments que vivim. Tenim uns mitjans públics
que han deixat de banda portar professionals qualificats de fora
per promoure noves pràctiques i habilitats, aquí, hem deixat
aquest aspecte de banda. Tenim una indústria concentrada en
poques mans, els mateixos programes, més cars i amb menys
gent, menys productores amb oportunitat de presentar el seu
projecte i tirar-lo endavant. La pràctica habitual de les petites
productores, avui per avui, ja és anar a les grans productores i
presentar el projecte perquè tenen la sensació -això ens arriba
almenys a nosaltres- que tenen més oportunitats així que no
adreçant el seu projecte directament a la ràdio o a la televisió
públiques.

Tenim una indústria a la qual s’inverteix menys, amb
paraules de l’actual director general, hem augmentat la factura
d’informatius, que és de producció pròpia, en els primers dos
mesos de l’any amb 340.000 euros i hem reduït la factura dels
programes, que és producció aliena, 466.000 euros menys just
en els primers dos mesos del 2008. Això ho va dir el director
general en la compareixença del 10 d’abril. Si bé és cert també
que no ens queden gaire clares aquestes xifres i li demanaríem
un esforç en aquest sentit per aclarir aquesta qüestió, perquè
hem d’anar a buscar la informació d’una manera confusa. 

Miri, si atenem les primeres despeses de l’any que se’ns va
comentar a la comissió de dia 10 d’abril trobam les dades que
li he comentat, però si parlam de poc temps enrere a una altra
comissió, aquestes dades en teoria no existien, la qual cosa és
molt curiosa i arribam a pensar -i ens fa mal pensar i entengui
que és així- que efectivament se’ns intenta amagar una situació
on no s’inverteix crec en la indústria audiovisual com pertoca,
ocultant dades i és que just dóna la casualitat que les dades que
existeixen són les dades de 2006 i de 2007, justament, de la
gestió compartida amb el Partit Popular i de la gestió plena del
Partit Popular el 2006. No existeixen dades del 2008 ens diuen,
però extraiem aquestes informacions, ja dic, de preguntes
aleatòries, no directament relacionades amb això.

Llavors, ens preocupa que vagi malament la publicitat
perquè el seu director general, la persona que vostès -i no dic
nosaltres perquè no hem tengut l’oportunitat de compartir
l’experiència de votar el director general conjuntament i de
consensuar-lo, cosa que era un compromís per part seva en el
seu moment, no hi entrarem- va dir que depèn dels ingressos de
la publicitat, també, el fet que es generi indústria pròpia a les
Illes Balears, no ho estam aconseguint, tampoc no estam
aconseguint uns majors ingressos publicitaris, desitjaria que hi
hagués accions específiques perquè això canviàs i desitjaria que
anéssim, en el bon sentit, per aquest camí. 

Per tant, també qüestionam que sigui possible l’altre
element, que és l’autosuficiència. Com portaran el control
econòmic?, justament els dos primers mesos de l’any ja hi hagut
un desfasament de 139.000 euros que si bé és cert que no és
gran quantitat dins el muntant de tot el pressupost, és
significatiu que no estiguem complint els objectius i ja ens
estiguem desviant econòmicament. Alguna cosa passa que no
anam en aquest sentit, però és que em preocupa encara molt més
que en aquests tres primers mesos de l’any, el primer trimestre
de l’any 2008, comparat amb el primer trimestre de l’any
anterior, tenguem 1.502.262 euros menys de publicitat, la qual
cosa no augura gaires bones esperances de cara al futur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra, va bastant passat de temps.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí, Sra. Presidenta. Just si em permet un minut més, sé que
li deman un esforç, conclouré amb altres qüestions que tendrem
l’oportunitat de tractar a les següents intervencions. Just tres
propostes molt específiques, Sr. Moragues, que crec que seran
positives per avançar conjuntament a part dels temes
d’audiència i del temes de pluralitat que li volia comentar i que
no em dóna temps.
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Li proposam que redefineixi el perfil de l’audiència al qual
vol arribar per escollir la seva graella de programació, hem
d’ampliar-la i conèixer-la millor perquè el seu director general
va dir que no tenia més dades, curiosament a una altra banda, a
una altra pregunta i d’una altra manera va dir el contrari, però
bé, això és una altra qüestió. Estableixi un pla econòmic
financer, torni a la proposta del Partit Popular del Pla de control
financer del mes de març de 2007, una proposta que era
positiva, que era aplicable i realista. Li propòs que la revisi si és
necessari i colAlaborarem també si és necessari, però crec que és
necessari aquesta part de contenció econòmica administrativa.

Concreti un sistema de gestió creuada de mitjans i venda de
paquets publicitaris, potenciï els mitjans publicitaris
complementaris per incrementar la rendibilitat. Miri, el futbol
que per a tothom és un negoci, per a nosaltres és un cost, per
cert, un cost molt elevat. Estableixi un pla de captació d’idees
i de promoció de la indústria audiovisual, no serà dolent en la
situació que estam, estam desaprofitant un moment realment
important per donar suport, també, a aquells que poden fer
funcionar millor els nostres mitjans públics.

Gràcies, Sra. Presidenta, per la seva generositat i per aquests
dos minuts cinquanta segons que m’ha donat de més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Per part del Govern té la paraula el Sr.
Moragues.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Serra, li vull agrair
especialment el to, el to no només formal, sinó el to constructiu
de la seva interpelAlació, que té continuïtat amb la feina
continuada, valgui la redundància, que fa vostè a la comissió i
que jo segueix amb molta atenció, em pot creure.

He de dir que, efectivament, vostè fa una interpelAlació i
planteja qüestions de futur, el que passa és que hem de convenir
tots dos, Sr. Serra, que, per parlar del futur, nosaltres hem de fer
referència al present, el present que ens hem trobat, perquè
d’alguna manera llastra, no intentaré fer massa sang ni foc al
passat, però vostè ha de convenir amb mi que el passat llastra
totes les actuacions que des de la Direcció de la Radiotelevisió
pública es poden fer.

Jo, fa quatre mesos, que vaig comparèixer en aquesta
cambra, davant tots vostès, per respondre una interpelAlació i ho
vaig fer des del convenciment -li vaig dir llavors i torn dir ara-
que la televisió pública podria i hauria de ser un dels anomenats
temes d’estat i, en conseqüència, hauria i podria deixar de ser
notícia de controvèrsia política, amb açò també coincidim. Des
del Govern, el que realment pretenem és convertir IB3 en un
autèntic servei públic professionalitzat, tornam compartir
posicionaments bàsics.

Llavors, Sr. Serra, els vaig estendre la mà, ara els torn
convidar a sumar-se a aquest projecte. Tot i això, m’avindré,
que no pot ser d’una altra manera, contestar alguns dels seus
arguments i ho faré centrant-me en tres grans eixos perquè -com
he dit abans- açò condiciona la possibilitat de tirar per endavant
el nostre programa. Un és la situació econòmica, l’altre és el
tema de personal, especialment els conflictes que han marcat la
primera època de la nova gestió i, per una altra banda, acabaré
parlant un moment del canvi de model.

Miri, jo -com dic- no em puc endinsar massa més dins
aquesta interpelAlació sense posar algunes xifres damunt la taula
perquè aquestes xifres -com he dit- fan insostenible, molt difícil,
un model de televisió que nosaltres ens hem trobat. El resultat
de tres anys de gestió de l’anterior govern va deixar un deute
superior als 138 milions d’euros; 138 milions d’euros, senyores
diputades i senyors diputats, parlant en pessetes superen els
200.000 milions de pessetes, eh?, que es diu prest i això
òbviament condiciona qualsevol mesura que haguem de posar
en marxa, no començar ex novo, no començam un nou model
televisiu amb al qual segur que tots ens hi podríem posar
d’acord perquè estam llastrats -com dic- per una gestió que,
segurament, no passaria, no passarà als anyals de la bona gestió,
entenent que, efectivament, la gestió de les ràdios i les
televisions públiques no solen ser massa brillants a molts de
llocs.

Aquesta situació ha estat, entre altres coses, causada, perquè
vostès varen adoptar un mecanisme que era el confirming que
consisteix a demanar crèdits als bancs sense necessitat de passar
els tràmits administratius que marca la llei, la qual cosa
permetia fugir del control de la fiscalització dels sistemes de
fiscalització de la mateixa comunitat autònoma. Per aquest
motiu ara es fa necessari regular la línia actual de 22 milions de
confirming que varen fer vostès durant la legislatura anterior
sense complir- com dic- els tràmits exigits per l’acord del
Consell de Govern de dia 22 de juny del 2001.

Dia 28 de març en el Consell de Govern vam acordar
transferir des del pressupost de la Conselleria de Presidència 9
milions d’euros a IB3 perquè pogués fer front als 66 milions
d’euros que es deuen avui en dia i alleugerir així les tensions
amb els proveïdors, alguns dels quals, com vostè sap molt bé,
han arribat a tallar alguns subministrament que pot ser qualificat
de vital per al desenvolupament normal de l’activitat de la ràdio
i la televisió pública. 

Dia 11 d’abril, també en Consell de Govern, vàrem aprovar
concedir un aval de 30 milions per a l’ens de Radiotelevisió
pública. Aquesta és com dic una fotografia somera de la
delicada situació econòmica que -també repetesc- llastra la
nostra possibilitat de tirar endavant un projecte sense tantes
herències.

Dit això, els comentaré també els mecanismes que ha
adoptat la Direcció d’IB3 per millorar la gestió dels seus
pressuposts i que passa per canviar l’obsolet programa de
comptabilitat que fins ara estava vigent, nosaltres hem impulsat
un programa que es denomina RP, sistema de planificació de
recursos, amb moltes més garanties. La implantació de l'RP es
fa de forma modular, s’ha començat pel mòdul de finances i
tresoreria per anar ampliant la cobertura a altres àrees de l’ens
i aconseguir així un major detall de compliment pressupostari.
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Serà la primera vegada que a IB3 es durà un control
pressupostari per àrees i pensam que açò donarà els seus fruits.
També s’han duit a terme altres mesures de sanejament, no
tenim temps d’entrar-hi, ho podrem fer en debats posteriors.

La nova direcció de la Radiotelevisió, i vostè ho esmentava
a la seva intervenció, va admetre a la compareixença
parlamentària del mes de març que els ingressos publicitaris han
experimentat un descens en els tres primers mesos d’enguany en
comparació amb el mateix període de l’any passat i també se li
va donar l’explicació que s’han pres ja mesures, s’han iniciat
contactes per resoldre aquesta situació i, per tant, a partir del
proper mes de maig IB3 entrarà a la comercialització
publicitària de la Forta i a més el nou adjudicatari del servei de
publicitat és una empresa que dóna unes certes garanties que
puguem ampliar la participació d’anunciants de les Illes
Balears.

Els parlaré seguidament de la crisi laboral, que és una de les
altres tres coses que emmarquen l’inici de la nostra gestió de la
Radiotelevisió. També he de dir que, efectivament, el model que
hem trobat de gestió de personal, el model de personal de la
Radiotelevisió és un model que es denomina externalitzat,
tampoc no l’ha decidit aquest govern, ni l’actual directiva, és
una càrrega més de les que vostès han deixat en herència i,
naturalment, no té una fase d’alternativa perquè -com vostè
recordava en la seva intervenció- empreses que es dediquin a
aquestes qüestions, professionals que es dediquin a aquestes
qüestions, no es fabriquen d’un dia per l’altre, per tant, per anar
incorporant diverses, distintes maneres de fer les coses també
haurem de deixar passar un temps. 

Vostès saben que l’acord amb les clàusules signades per
l’anterior equip directiu amb SBT i Salom, IB3 no va poder
entrar a les relacions laborals d’aquestes empreses i dels seus
treballadors. En tot cas, el que pot fer la directiva d’IB3, i això
sí que li exigim des del Govern, és vetllar perquè es compleixi
la legalitat tal com es ve fent, tenint en compte que el contracte
signat amb SBT i Salom té vigència fins l’any 2009. De totes
maneres, els he de dir que ara la situació és de pau social, tant
Salom Audio i Video com SBT estan en fase de negociació dels
seus convenis laborals.

He de recordar també, senyores diputades i senyors diputats,
que en data 15 de febrer el director general d’IB3 va signar un
document davant els representants dels comitès d’empresa de
Salom Audio i Video i SBT que deia el següent, és molt curtet
i els el llegiré: “l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears a fi d’afavorir l’estabilitat dels llocs de treball en les
empreses subcontractades incorporarà en el plec de condicions
dels concursos que convoqui en el futur una clàusula de
subrogació dels contractes de treball. Així mateix, l’ens públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears vetllarà perquè les
empreses subcontractades posseeixin un conveni colAlectiu que
reguli les condicions de treball dels seus treballadors que
s’hauran de respectar en cas de subrogació sent considerades
clàusules mínimes a tots els efectes”. En aquesta situació estam,
s’han esvaït momentàniament les amenaces de vaga i veurem
què passa en els pròxims mesos.

Passem ara finalment al canvi de política que ve impulsant
la nova directiva i que, com ja els he explicat en anteriors
compareixences, respon a tres qüestions essencials que,
bàsicament, són les mateixes que anunciava el portaveu del
Grup Parlamentari Popular. Una, fomentar el desenvolupament
de la indústria audiovisual de les Illes Balears; dues, fer que la
ràdio i la televisió tenguin un caire de servei públic,
d’informació veraç i plural fent-les més pròximes i donant a
conèixer la llengua, la cultura i els valors autòctons, el que ens
interessa, senyors diputats, és que la nostra ràdio i la nostra
televisió actuïn com a instruments de cohesió del país; i tres, fer
un ús normalitzat de la nostra pròpia llengua, aquesta és una
aposta que feim com a Govern i que, òbviament, ens diferencia
de l’època anterior i que, per a nosaltres, són els valors
fundacionals del que ha de ser la nova corporació pública de la
Radiotelevisió pública.

Entenc que aquest canvi de programació que s’està cercant
i en el qual s’està treballant, més autòctona i que s’allunya d’un
model de caràcter generalista que és el que vostès varen
implantar, haurà de passar encara una temporada abans que
l’audiència prengui coneixement de la nova oferta i es fidelitzi.

Això, no obstant, consideram que la política de la nostra
televisió pública ha de continuar per aquest camí. Prova que el
camí escollit és encertat és l’increment d’audiència que es
registra als informatius d’IB3, ara tenen més credibilitat, es
veuen més que mai perquè la gent se’ls creu, són creïbles, ja
ocupen un espai de referència entre la ciutadania de les Illes
Balears, IB3 Notícies migdia té una mitjana que supera el 15%
de l’àrea, amb 38.000 espectadors de mitjana i 77.000
espectadors acumulats; dels deu informatius més vists a la
història d’IB3, nou han estat fets durant aquesta nova etapa. El
mateix passa amb els esports, que també és una iniciativa que
compartim..., una activitat que compartim amb els anteriors
responsables.

Feim feina -per acabar, Sra. Presidenta- perquè IB3 sigui la
televisió de tots. Ja és una televisió més plural, qualsevol
persona que la miri podrà comprovar com es dóna cobertura a
l’activitat de tots els partits polítics, es fan tertúlies plurals i
s’entrevisten persones de totes les sensibilitats. És cert que, com
tot, la nostra programació, la nostra oferta, l’oferta i la
programació de la radiotelevisió pública, pot millorar i ha de
millorar, i cregui’m, Sr. Serra, creguin-me, senyores i senyors
diputats, que en açò estam fent feina persistentment. Durant
aquesta legislatura la nova directiva se sotmet, com no pot ser
d’altra manera, a tots els controls parlamentaris que l’Estatut
incorpora després de la seva aprovació.

També els vull informar que des del Govern estam fent feina
en el desplegament legislatiu, que tindrà els seus fruits en els
propers mesos.
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No vull acabar la meva intervenció sense avançar-los que el
Govern està estudiant la possibilitat d’implantar la negociació
d’un contracte programa amb la direcció d’IB3 que permeti, de
cara a futurs exercicis pressupostaris, l’impuls d’aquest nou
model de televisió que tots cercam. Aquests contractes
programa ja han estat assajats, com és conegut per tothom, per
altres administracions amb uns bons resultats.

I ara sí per acabar definitivament només recordar una vegada
més la situació financera catastròfica en què vostès van deixar
IB3 i que, com diu molt gràficament el director general, vostès
se’n van anar sense pagar i ara nosaltres patim les
conseqüències. I sincerament no crec que amb la trajectòria que
adorna la seva gestió estiguin encara en una posició que els
permeti donar massa consells. De totes maneres si les seves
propostes i crítiques i els seus consells estan fets des de la
voluntat de millorar el servei benvinguts siguin, i recordin el
nostre oferiment, que ara reiter, que quan vulguin es poden
sumar al nou projecte d’IB3. No els faci por, Sr. Serra, perquè
estam treballant per al país.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Moragues.

(Petit aldarull a la sala)

Per fixar posicions i per un temps de cinc minuts té la
paraula la Sra. Marí, del Grup Parlamentari Mixt.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Serra, Sr. Moragues, a vegades em deman si la meva sensació
ve provocada també pel fet de ser nova en aquesta cambra, o per
les meves dificultats per entendre algunes dinàmiques, però no
em deixa de sorprendre que el Partit Popular torni una vegada
i una altra sobre la qüestió de l’ens públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears. Els membres del Partit Popular, sense defallir
mai, han posat setge a les posicions del Sr. Martorell una vegada
i una altra; i continuen. Si més no, Sr. Serra, és admirable la
seva tenacitat. El dramaturg Bertolt Brecht el posaria en un lloc
ben alt per aquesta virtut inqüestionable. Però insistesc, no acab
d’entendre per què es produeix aquest tornem-hi una altra
vegada i una altra. Però bé, sigui com sigui ens atendrem al que
hi ha i començarem el que nosaltres pensam sobre la situació de
l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 

En primer lloc efectivament també voldríem, entre altres
coses, que la situació econòmica d’IB3 no fos tan preocupant.
Ens trobam en una situació que no sé si qualificaria de límit,
però sí que en qualsevol cas la podem qualificar de delicada.
Però precisament per això mateix encara se’m fa més sorprenent
que sigui el Partit Popular -si no fos perquè és l’únic de
l’oposició, direm que salvades les distàncies de l’Associació
d’Independents de Formentera- el que torni sobre aquesta
qüestió. La situació de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears és especialment delicada perquè l’actual govern ha
hagut d’entomar una herència diguem, per dir-ho suau,
desastrosa. Hi ha deutes milionaris, ens ha explicat tot just el
conseller Moragues, a l’ens públic; efectivament, però la

majoria d’aquests deutes vénen d’una gestió una mica particular
per part de l’anterior govern del PP. No entenc, per tant, a què
ve aquesta referència.

Quant als nivell d’audiència, aquesta diputada participa del
que ja va dir el director de l’ens públic anteriorment en
comissió, que tot depèn de la filosofia de televisió que hom
vulgui oferir. Una televisió pública d’una banda ha d’oferir un
servei públic i de l’altra, efectivament, també ha de fer
programes que permetin de competir amb les televisions
privades, programes d’entreteniment de gran audiència. Però no
constitueix aquesta la seva única missió; se m’acut, veient la
situació en aquesta cambra i molt especialment en relació a IB3,
que potser tendríem matèria i públic per promoure un d’aquests
programes que s’han fet famosos a la televisió francesa i que per
exemple TV3 ha sabut materialitzar amb el nom de Polònia;
potser un “Polònia” a la baleàrica segurament tendria audiència
i podria captar l’atenció de la gent; és, però, només una idea. De
tota manera sí que voldríem afegir que trobam del tot encertat
l’ús de la indústria balear per a les sèries de producció pròpies,
com Ous i caragols o ADN, entre altres, com a mesures de
foment de l’audiència.

Pel que fa a la resta de qüestions, senyores i senyors
diputats, consider que s’estan fent les (...) que es poden fer per
solucionar-les. De moment s’estan fent les passes perquè se
solucioni la crisi laboral a les empreses subministradores. En
qualsevol cas no fa la impressió que aquest hagi de ser un gran
problema per al futur immediat sinó tot al contrari, tot sembla
indicar que el seny i la bona entesa acabaran prevalent. De tota
manera, Sr. Conseller, s’hauria de parlar del tema de l’estructura
externalitzada actual; sembla -i ja n’han parlat altres vegades-
sembla ser que tant el personal d’IB3 com el d’SBT donarien
suport a una revisió de l’actual sistema. Donam, per tant, i
animam i donam suport al Govern a iniciar aquesta revisió.

Pel que fa al repartiment de temps entre els partits polítics
constitueix una altra d’aquestes qüestions que podrien donar
lloc a algun gag prou interessant. No em sorprèn que el PP i el
Govern no arribin a un acord sobre com repartir el temps de la
manera més equitativa, més i més si tenim en compte que el PP
estava acostumat a comptar amb unes quotes realment molt
superiors a allò que es podia desprendre dels vots obtinguts. 

En fi, Sr. Moragues, posem-hi imaginació, deixem que els
professionals treballin, recollim idees i mirem de fer una
televisió que sigui alhora un servei públic, una eina
d’informació i una finestra a l’entreteniment.

 Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per Unió Mallorquina té la
paraula el Sr. Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
el nostre grup parlamentari com sempre intentarà no caure en
repeticions, estam evidentment d’acord amb les paraules del
conseller i per tant amb molts dels arguments que ja ha
expressat el conseller.

No ens deixen de sorprendre, Sr. Serra, dues afirmacions o
dos pensaments que hi ha darrere de la seva intervenció. Que
vostè ens parli i ens dibuixi un model ideal i ens parli d’un
control financer, realment ni el món ideal i el control financer
no tenen res a veure amb el que va ser la seva gestió d’IB3. El
control financer, el conseller ja ho ha expressat amb bastant
claredat, amb un deute de 138 milions d’euros és evident que no
es poden donar moltes lliçons als nous gestors de l’ens públic.
I el model ideal tampoc no el trobàvem a la gestió anterior i a la
programació anterior; d’element cohesionador, de coneixement
mutu, de pluralitat, de totes aquestes qüestions de què vostè ens
ha parlat, la veritat és que no les veim en absolut concretades en
la programació que s’anava emetent.

Vostè sap, i és perfectament conscient d’això, que el canvi
de govern ha provocat un canvi en el model d’IB3, i això també
ho ha expressat adequadament el conseller. Efectivament
nosaltres, sobretot, una primera cosa que hem fet és una aposta
per la nostra llengua i cultura. Vostè insisteix en la qüestió del
bilingüisme i fa com una abstracció de la seva realitat com si els
ciutadans de les Illes Balears només rebessin IB3 i per tant
aquesta televisió hagués de ser bilingüe perquè els ciutadans de
les Illes Balears són bilingües. Bé, vostè sap que a la pantalla de
televisió dels ciutadans de les Illes Balears hi ha multitud de
canals, i si realment vostès reclamassin una situació de
bilingüisme el que haurien de reclamar és que la meitat dels
canals de televisió que reben els ciutadans de les Illes Balears
fos en llengua catalana, cosa que vostès no fan mai, només ho
apliquen a IB3 quan IB3, si té sentit, és per compensar una
situació absolutament injusta, i aquesta situació injusta és que
hi ha molta més programació en llengua castellana que en
llengua catalana. I si vostès volen obviar absolutament aquesta
realitat evidentment no ens podem posar d’acord mai sobre el
model nou d’IB3.

Evidentment la posada en marxa d’un nou model amb aquest
primer fonament d’aposta per la llengua i la cultura pròpies de
les Illes Balears genera canvis, i genera canvis també a
l’audiència. Evidentment quan es va posar en marxa aquest nou
model, que volem destacar la diligència dels nous gestors d’IB3
a fer aquest canvi en molt poc temps, que això no és gens fàcil
i es va aconseguir d’acord amb els pactes de govern de la nova
majoria parlamentària, aquest nou model, dic, evidentment
canvia les audiències i provoca reajustaments d’audiències que
efectivament la continuïtat del nou model està demostrant que
dóna fruit, que és una aposta per la qualitat i que està remuntant
aquestes quotes d’audiència, evidentment amb un altre model
molt diferent del que hi havia. 

Vostè parla de continguts adequats, i aquesta és una qüestió
fonamental, els continguts adequats, perquè com vostè també
sap hi ha moltes maneres de guanyar audiència, i algunes
maneres de guanyar audiència poden tenir bons resultats
quantitatius però no aporten res a allò que és un servei públic,
i els canals de televisió i de ràdio de les Illes Balears

evidentment tenen una vocació de servei públic. Per tant
determinada programació que pot assolir nivells d’audiència
importants no té sentit que sigui emesa per un canal públic, i des
d’aquest punt de vista pensam que també és absolutament
encertada aquesta nova programació que s’ha posat en marxa.

Com ho és l’aposta per la indústria audiovisual. Vostè ens
diu que hi ha poques productores, del món de les productores...
Bé, vostè obvia que evidentment el que s’ha fet és apostar per
les productores de les Illes Balears, el que s’ha fet és apostar per
la indústria audiovisual de les Illes Balears, cosa que abans no
es feia d’una manera tan forta i tan contundent, perquè
efectivament es programava amb moltes productores de fora de
les Illes Balears, que nosaltres evidentment no discutirem la
seva professionalitat i tal però que evidentment no tenien aquest
element cohesionador, vertebrador, que volem donar a la
televisió de les Illes Balears, i per tant en aquest àmbit també
pensam que l’aposta està encertada i anam pel bon camí.

Per tant és obvi que el nostre grup parlamentari està molt
satisfet de com estan anant les coses a IB3; pensam que estam
canviant un model, un model que era equivocat pels objectius
que ha de tenir una televisió de les Illes Balears, amb el cost
econòmic que suposa per al contribuent de les Illes Balears, i
per tant consideram que amb temps i amb paciència remuntarem
les xifres d’audiència, assolirem més audiència i tendrem una
televisió de qualitat i que realment sigui un servei públic arrelat
en el país.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA. 

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, en realitat em pareix que poques novetats hem sentit
en aquesta nova interpelAlació sobre IB3; potser en el to, com
reconeixia el conseller, cosa que també ja és important, però
com que amb el que s’ha començat a la primera intervenció ha
estat animar-lo a fer el que ja es feia abans, a l’anterior
legislatura, sense haver fet ni una paraula d’autocrítica i sense
contrició d’una sèrie de pràctiques, jo l’animaré, també amb bon
to, a fer tot el contrari i a intentar fugir del model anterior.
Perquè, jo que som també dels que no hi sortia mai, en aquella
versió plural ideal que se’ns dibuixava en qualsevol mena de
crítica, també vàrem haver de, fins i tot des de l’oposició,
criticar actuacions com allò de les càmeres ocultes i tantes
altres.

Jo no vull anar per aquí. Crec que el més important per a tots
és anar cap endavant i en tot cas reconèixer que quan una cosa
és notícia ha de ser reproduïda. Per cert que en aquest sentit el
Partit Popular no es podrà queixar que, portades i portades, sí
que n’està aconseguint; fins i tot jo diria que està contribuint a
l’increment d’audiència dels informatius, perquè hi posa
fórmules imaginatives perquè tenguem comentaris i la gent
segueixi l’actualitat del país. Tant de bo fos per altres motius;
segur que si es posa en marxa aquesta idea d’un Polònia la
majoria dels protagonistes serien del Partit Popular, perquè
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realment s’estan lluint i s’estan esforçant per fer fàcil la feina
dels guionistes.

En qualsevol cas crec que el que voldríem tots és anar
abandonant la destral enterrada i, si fos possible, crear una IB3
en què tots ens sentíssim còmodes. Per descomptat des del
nacionalisme polític s’ha viscut amb molta inquietud i amb
dificultat el fet de no poder abanderar, de defensar com a pròpia,
fins i tot des de la direcció, evidentment, d’un altre partit, un
instrument com és una televisió pública del país, tan necessària
per a la construcció nacional. Per tant la voldríem mantenir al
marge de les polèmiques si això fos possible. De fet
mecanismes com els que representen la importància dels debats
Rajoy-Zapatero nosaltres creim que tampoc no hi colAlaboren.
Per tant, crítiques, en podem fer tots, però crec que hauríem de
cercar el camí per anar sentit a poc a poc tot -al marge de la
disputa política- IB3 com una fórmula pròpia. 

La ruta està dissenyada dins el pacte de govern; aquesta
nova llei, cercar-la amb el màxim consens, amb una fórmula
més definitiva que la deixi al marge de les disputes. Si això fos
possible crec que hauríem fet una gran passa; ara, la
disponibilitat i les ganes de fer-ho, les hem de posar tots, si no
és massa fàcil que cadascú es colAloqui a la seva trinxera i
aleshores aquesta trobada serà impossible i hi sortiríem perdent
tots. D’entrada, l’audiència, perquè un dels secrets de
l’audiència és que tothom la sentit com a pròpia, una cosa que
per a nosaltres va resultar absolutament impossible durant
l’anterior legislatura, i a mi em sabria greu que ho fos per al PP
en aquesta. Per tant hauríem de cercar un camí.

S’ha dit que no pot ser a qualsevol preu. No hi insistiré, crec
que també en aquest sentit ens sumam als apunts que s’han fet.
També ens ha sonat un poquet a un coverbo la recomanació
d’autosuficiència que se’ns feia des del Partit Popular. Nosaltres
també l’animam a intentar aquesta autosuficiència, però per
descomptat amb un canvi radical del sistema de gestió, i ens ha
donat tranquilAlitat o com a mínim satisfacció sentir el conseller
amb els apunts que ens donava al respecte, però creim que
realment és molt important posar rigor perquè aquests 138
milions d’euros de deute són una càrrega feixuga, i fa molt bon
convidar mentre un no paga les factures de la convidada. Per
tant crec que ho hem d’afrontar. Deia la Sra. Umbert que això
s’arreglaria amb l’Estatut, veim que l’Estatut no ha obrat
miracles, i crec que ha de ser rigor i ha de ser també molt de
seny per dur-ho a terme.

El tema de personal ja s’ha parlat. És una conseqüència en
bona mesura de l’externalització. No significa que no s’hagi de
poder fer res, però és evident que quan hi ha hagut també un
concurs la transparència d’aquest concurs mateix exigeix que es
mantengui la independència i que el marge de maniobra és
relativament limitat, però així i tot hi ha d’haver un equilibri
entre aquesta transparència i el fet que no sigui un camí pervers
d’entrada dins l’administració, però també l’estabilitat, la
seguretat, la justícia dins la tasca laboral i que és allò que s’està
intentant en aquest procés de negociació. En qualsevol cas crec
que s’ha de reconèixer l’increment de les audiències dels
informatius, i per tant estam d’acord que això significa un
increment de la credibilitat.

El tema del català crec que és un dels temes que més ens
allunyarà d’aquesta trobada, és evident. No veure la llengua del
país, veure com la llengua pròpia de les Illes Balears, que
s’expressa evidentment amb les variants i que s’expressa en la
unitat de l’idioma, sembla que és un dels grans problemes que
té el Partit Popular, serà dificultós per trobar aquesta trobada en
el que ha de ser la televisió del país. D’acord en el fet que la
graella televisiva ha de reflectir la llengua del carrer, però la
graella, tota la graella. En aquest moment estam molt enfora que
el 50%, com s’ha recordat, estigui en llengua catalana, i jo
voldria que aquest parlament ho visqués com un element que
vol arreglar, que vol tenir present que la llengua pròpia del país
tengui el protagonisme que es mereix en comptes de continuar
atacant-la des de l’hemicicle, voldria un puntet més de
patriotisme respecte del que representa aquesta institució
respecte de la llengua que, no sé si qualcú li sap greu, però és la
llengua oficial i pròpia de les Illes Balears. Per tant aquest sí
que és un tema que veig que ens diferencia, no el tema de
dinamitzar la indústria del país, crec que s’està fent i s’està fent
bé, i ens sap greu que així com es critica que es duguin
productes de Catalunya fets en català es consideri molt positiu
dur productes de Catalunya perquè estan fets en castellà, que és
el que feia exactament l’anterior versió i crec que és un gran
problema, perquè això sí que és un tema d’adhesió sentimental
a la televisió del país que serà mal de resoldre si no som capaços
de consensuar-lo.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Té la paraula el representant del
Grup Socialista.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, a
continuació passaré a explicar el posicionament del Grup
Parlamentari Socialista envers la interpelAlació presentada pel
Grup Parlamentari Popular.

Permetin-me que abans d’entrar en matèria manifesti la
meva perplexitat al revisar el contingut d’aquesta interpelAlació.
Demanen sobre la situació d’IB3 quant a la situació econòmica,
el nivell d’audiència, la situació de crisi laboral de les empreses
subministradores i el repartiment del temps entre els
representants dels diferents grups polítics. Consider que el
conseller de Presidència, el Sr. Moragues, ja ha manifestat de
manera molt clara i contundent l’opinió del Govern de les Illes
Balears envers l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, i des del Grup Parlamentari Socialista volem agrair les
seves explicacions que una vegada més deixen en evidència el
grup que presenta aquesta interpelAlació.
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Situació econòmica. 138,3 milions d’euros -ja ho deia el Sr.
Conseller- de despeses repartides entre préstecs, hipoteques i
altres productes bancaris de diferents entitats bancàries, un
confirming de 22 milions d’euros que s’ha de regular perquè,
com vostès sabran, l’anterior equip de direcció, elegit per dur
endavant els comptes d’IB3 per l’anterior govern, es va passar
pel folro l’acord d’organització de la compatibilitat i rendició
dels comptes de les empreses públiques de les Illes Balears, pel
que s’estipula que una operació financera com és el confirming
ha de tenir l’informe favorable de la Conselleria de Presidència
i de la Direcció General del Tresor i la de Política Financera, tot
un conjunt de problemes econòmics i financers que aturen la
gestió i el dia a dia de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, propiciant així una televisió que està fermada per la
mala gestió que es va fer fins fa un any i mig i busques. 

El model actual proposat per vostès per a la gestió d’IB3 és
insostenible. Un govern no és una fàbrica de doblers per anar
pagant la televisió i la ràdio de Balears. Aquest model està
esgotat i ara és l’hora de plantejar una revisió per anar fent
passes cap a l’objectiu plantejat a l’inici de legislatura. IB3 ha
de tenir un pressupost ics i, amb el que tingui, poder gestionar
de forma adient la ràdio i la televisió. I vull tornar insistir en el
fet que el model de què nosaltres parlam i creim que és el futur
de l’ens públic, i per aquí s’està ja encaminant aquesta televisió,
es basa en la fórmula del contracte programa. Per dur endavant
això primer s’han de reconèixer els errors, i vostès han de
reconèixer que si IB3 té problemes econòmics els responsables
són els que els varen engegar, i vostès varen engegar IB3. 

Sr. Serra, encara record quan tenia l’oportunitat d’assistir
com a públic a aquesta sala de sessions i escoltar l’actual
portaveu del seu grup, que anteriorment ocupava una
responsabilitat de govern, i quan li feien preguntes d’IB3 ella
sempre contestava dient que “és un instrument molt positiu per
al foment de la cohesió de les Illes Balears, perquè normalitza
la nostra llengua i dinamitza el sector audiovisual”. Una eina de
cohesió territorial, i això que en Chuck Norris, el Sr. Norris,
formava part d’aquest element cohesionador; jo no sé si aquest
senyor cohesiona o no, però és una realitat; i és cert, és cert que
aquest element és important i aquesta és la idea d’aquest equip
directiu. Que normalitza la nostra llengua; ara sí, ara sí, abans
no. Però malauradament el concepte que parlava de
dinamització del sector audiovisual no és el que jo entenc com
a concepte, jo crec que parlam de dues coses totalment
diferents; ella supòs que es devia referir que el sector
audiovisual estigués dinamitzat perquè, clars, vostès li deien:
“Vostès facin programes, nosaltres ja els pagarem”, i així
estaven dinamitzats perquè havien d’anar a pagar i a cobrar les
factures que IB3 estava fent, i ara estam pagant i està pagant
aquest equip directiu el que vostès varen fer, varen contractar i
varen emetre. 

El nivell d’audiència. IB3 a dia d’avui s’està consolidant i
crec que a més l’equip directiu segueix amb l’objectiu plantejat
a l’inici de legislatura, prendre mesures per fomentar i fidelitzar
el nivell d’audiència. Això té mèrit si tenim en compte el que he
dit abans, el forat econòmic. Aquí i avui parlam de televisió
pública, i això ho hem de tenir molt clar, no podem aspirar a
qualsevol tipus d’augment d’audiència per augmentar, vull dir
que nosaltres hem d’oferir un model, un producte d’interès
general que, agradi o no agradi, ha de ser entès com un element
de foment de l’interès de la televisió i la ràdio de les Illes

Balears. I a més crec que no hem de parlar de tot val, perquè per
aconseguir l’audiència el tot val ho fan les empreses privades de
comunicació, i això no ho és, una empresa privada.

Vostè parla del tema de la crisi laboral. Miri, el tema de
l’externalització, que aquest model nosaltres no l’hem proposat,
té aquestes coses. És a dir, no és que hi hagi cap crisi, és ver que
hi ha un parell d’elements que estan fent dificultosa la feina dins
les empreses subministrades, però allò cert i segur és que aquest
element i aquest model no els hem triat nosaltres. 

En conclusió podríem extreure d’aquesta exposició una sèrie
de conclusions: situació preocupant econòmicament; ningú no
pot negar que actualment existeix els conceptes de la pluralitat
informativa, l’objectivitat i la consideració de les diferents
sensibilitats socials, i per tant jo crec que IB3 va creixent poc a
poc i l’espectador es va fidelitzant amb la radiotelevisió pública
d’aquestes que és, ara sí, un instrument autèntic que ajuda a la
cohesió territorial i fomenta la normalització lingüística de les
nostres illes. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. En torn de rèplica té la paraula
el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tenc una certa sensació, curiosa,
que la interpelAlació no era cap al Sr. Conseller de Presidència
sinó cap al Partit Popular i, si m’ho permeten, centrada en la
meva persona. És una sensació curiosa, només és una sensació.

Li demanaria, presidenta, la mateixa generositat amb el
temps que ha permès al company del Partit Socialista just per
acabar d’exposar quatre qüestions, perquè entenc que he de
respondre a tot l’arc parlamentari respecte a qüestions que
consider importants.

Miri, quan els dic l’interès sobre diverses qüestions, i crec
que hem presentat un esquema bàsic important per tirar
endavant en positiu, on s’hi inclou el tema econòmic
precisament, crec que hi hem de dir diverses qüestions.

La primera de totes, no és el mateix donar continuïtat que
arrancar, quan s’arranca una cosa, quan es comença una cosa
evidentment requereix un esforç econòmic que durant la gestió
normalment es pot acabar matisant i controlant. Miri, gran part
d’aquesta despesa és la creació d’un espai on hi ha d’haver
precisament la televisió autonòmica i la ràdio autonòmica;
aquests espais, els quals han estat una gran càrrega econòmica
precisament, em resulta curiós que si la institució és la que és
vostès ara mateix la qüestionin, i és que, precisament, el propi
director general ha dit que ara vol canviar d’espai. Jo no sé si és
que la situació econòmica és bollant o no és bollant, però per
suposat em resulta curiós que passin dues coses: una, que es
comenci a parlar d’espai si la situació econòmica és la que és,
i dues, que el dia que varen arribar, el mateix dia que varen
arribar varen renunciar al Pla de control econòmic i financer que
va plantejar precisament el govern del Partit Popular, que era un
pla perfectament dut a terme.
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Tercera qüestió respecte del tema econòmic, miri, no anam
bé, és que el que intent dir-los és que no anam bé i no anam bé
perquè si vostè vol salvar una situació econòmica, li dic que
amb les nostres dades d’audiència l’haguéssim poguda salvar i
amb les seves possiblement no, perquè l’interès que desperta
respecte dels publicitaris entengui que en el nostre cas és el
doble que el seu, just això. I li dic que el nostre producte se’n
podria sortir, i em preocupa que el seu producte no se’n pugui
sortir, perquè al final el perjudicat és tot el conjunt de ciutadans
de les Illes Balears. I m’entengui que em preocupa precisament
que aquesta qüestió vagi encaminada en aquest sentit, i és que
no anam bé, però no anam bé tampoc en el sentit econòmic,
precisament, per les qüestions que li he dit i per les que li diré
ara.

Miri, no em parli d’una excelAlent gestió econòmica, perquè
no ha estat capaç de dir-me el director general ni una sola dada
del 2008 a cap pregunta que li he fet a cap comissió, facin-s’ho
mirar! Però és que li podria exigir, quan parlam de les despeses
de producció aliena, em diu: hauríem d’establir un criteri. Potser
estar adquirida amb anterioritat, potser, de vegades les sèries i
pelAlícules es contracten per a més d’una emissió, potser; quan
parlam de producció pròpia diu que també li puc dur les
quanties més importants, no són les d’informatius i esports, són
molt semblants a les que seran el 2008, però no tenc les xifres
del 2008, també ho diu el senyor director general. I diu: la
producció pròpia depèn, entre d’altres, dels ingressos
publicitaris; i no sabem què tendrem, no hi ha objectius
establerts a la publicitat, curiosament l’únic element és la
comparació amb el sistema anterior.

Vostè em parla del cost de la programació del futbol i és que
el director general, literalment, diu: si vostè el que vol és que li
digui què val l’esport, idò no ho sé. No anam bé, no anam bé per
controlar el sistema econòmic i administratiu d’aquesta casa. Li
pregunt pels convenis que té a nivell esportiu i tampoc no
m’especifica més enllà dels quatre convenis i no em parla d’una
programació que consider que seria més seriosa i bastant més
ajustada a un control econòmic administratiu, em preocupa
efectivament el futur, perquè vostès implanten un forma que no
ens porta cap al bon camí. Si té menys audiència, té menys
publicitat, tendrà menys ingressos i la comunitat autònoma
haurà d’acabar aportant més.

Si efectivament la situació econòmica és la que és, perquè
hem hagut d’arrancar un canal important, d’una forma concreta,
i és lògic que quan s’arranca una criatura tengui unes despeses
extres, em cregui que amb el nostre model i amb la nostra forma
de gestionar, n’estic plenament convençut, que hagués estat
possible dur-ho a terme, entre d’altres coses perquè ens
haguéssim ajustat a un model que ja hem presentat.

Em parla del sistema de gestió, però sap el que ha costat el
programa? 300.000 euros, per controlar unes dades que no han
estat capaços de dir-me’n ni una. Canviïn de sistema, no es gasti
300.000 euros amb aquest sistema si no em pot donar ni una
dada, perquè no saben ni què han gastat el mes de gener i el mes
de febrer, no ho saben. Em cregui que estic preocupat si li dic
que vostè m’ha parlar del pressupost i que ho arreglaran si
precisament crec que no van pel bon camí.

Podríem parlar d’altres qüestions, se n’ha parlat, hi ha un
nivell de coincidència important, del tema de l’externalització,
que és un tema que s’ha comentat a tots els nivells i a tots els
partits. No han canviat, no seria tan dolent, no seria tan dolent
si no han canviat, primera qüestió. Segona qüestió, de estos
polvos estos lodos, precisament perquè el seu posicionament va
ser el que va ser, avui precisament s’aprofita l’avinentesa per
part de certs colAlectius i es demanen coses que per a vostè avui
resulten incòmodes, però que, em creguí també, que li diré que
serem al seu costat si hem de contribuir a posar seny i a ajudar
en el sentit més correcte perquè la cosa funcioni. Li torn dir, em
sum al carro que vostè deia, que volem que funcioni
correctament, però li puc assegurar que no de la manera com
està funcionant actualment, no amb aquesta sensació de
descontrol que vostès ens marquen.

Parlem de bilingüisme, miri, el que li vull dir és que han
d’actuar amb normalitat respecte del que passa al carrer, jo sé
que és una qüestió que els preocupa molt especialment, a mi el
que em preocupa és que ningú se senti exclòs, i avui tenc la
sensació que hi ha gent que se sent exclosa. Si parlam de país i
parlam, precisament, d’igualtat, i parlam de representativitat
dins l’ens públic, hem de parlar que tothom hi estigui inclòs, i
avui tothom, tenc la sensació, personal si vol, del meu partit,
que no hi està inclòs.

Si parlam també de la forma d’afrontar-ho, per suposat el
que tenc clar és no assumint el que ja fa la competència; vostès,
si assumeixen continguts en català, de Barcelona, i continguts
de Barcelona, l’opció és anar a l’original, perquè han d’anar a
la còpia, una còpia dolenta, com pot ser IB3, anem a l’original
i anem a TV3, ara entenc, precisament, com va l’audiència en
aquest sentit, per què hem d’anar a la còpia si podem anar a
l’original.

Si em parlen també de qüestions que tenen a veure amb la
legislació, ens tendrà també al seu costat. Em cregui també que
hi ha bona voluntat que definim moltes coses, però em cregui
també que estic preocupat per com anirà aquesta qüestió, perquè
aquí hi havia un compromís seu, electoral, que era poder triar
per majoria de dos terços el director d’IB3, que era un tema de
voluntat, i ara resulta que és un tema legislatiu. No ha tengut la
voluntat, jo puc fer tots els esforços que vostè consideri
oportuns per atracar-me cap a vostès, però és que vostès no
n’han fet cap per atracar-se cap a nosaltres, cap ni un, ni tan sols
acceptar que hi ha un cert descontrol dins la pròpia gestió actual
d’IB3, que ens porta, en el meu sentit i a la meva manera
d’entendre aquesta qüestió, cap a mal camí.
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Miri, li dic com funciona actualment el tema d’audiència? A
cop de talonari...

(Remor de veus)

... a cop de talonari, l’audiència, i li puc donar dades, les que
més estan donant són precisament dues: una, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra, (...)

EL SR. SERRA I TORRES:

... No, 2,50, però li puc assegurar que acab tot d’una.
Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, deixi, jo crec que ja ha dit tot el que havia de dir, ningú
no pot duplicar el temps.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí, però més que res perquè m’estan qüestionant una qüestió
que li puc assegurar que aclariré amb menys d’un minut.

Audiència, dues parts: una, que es consolida el que nosaltres
vàrem crear, informatius i esports, amb el mateix model, amb el
mateix sistema i amb el mateix contracte. Per cert, és lògic que
es consolidi perquè ja existia.

I dues, definitivament, quan dic a cop de talonari, el futbol,
que sí que omple pàgines precisament d’una gran audiència,
però flor d’un dia, veuran vostès com no es consolida i com no
contribueix al millor funcionament d’IB3.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. El Sr. Serra acabava la seva
intervenció apelAlant a la preocupació que té el grup interpelAlant
sobre el camí que fa la televisió espanyola; em cregui, Sr. Serra,
que la preocupació és la nostra preocupació, em cregui que fa
vuit o nou mesos que no en sortim d’aquesta preocupació,
òbviament fruit d’una situació que, com he dit, no és el moment
ara d’analitzar-la, però que pesa moltíssim sobre les coses que
es poden fer des de la televisió. I per tant, totes les crítiques que
fa vostè a partir d’aquest moment, doncs clar, deixen de tenir la
garantia d’objectivitat que haurien de tenir; perquè clar, vostè
ens diu: no anam bé per aquest camí; però escolti, açò és com
un que a vostè l’hagin dut de camí i han caminat catorze
quilòmetres i després els diguin no és que vostès van malament,
però és que vostès van ser els que ens van ficar dins aquest

camí. I fins que tots junts no facem una declaració que aquest
camí no és el correcte ...

(Aldarull a la sala)

... doncs no serem capaços de tornar endarrera.

Vostè diu: home, a nosaltres ens agradaria fer un esforç
d’atracament que no veiem en el Govern. Doncs, miri, açò
senzillament és una mentida, jo no sé què va passar l’altra
legislatura perquè jo no hi era, però jo li puc dir el que jo he dit
des d’aquí, els he fet reiteradament una petició perquè
s’integrin, fins i tot a llocs de direcció de la ràdio i de la
televisió que ja haguéssim volgut nosaltres tenir a l’anterior
legislatura un oferiment d’aquesta grandària. S’integrin en
l’equip directiu i entre tots, si realment tenen voluntat que açò
funcioni millor, entre tots redrecem aquest camí que estam
d’acord, ara vostès, i nosaltres des de fa molt de temps, que no
està bé a la televisió i la ràdio i televisió pública d’aquesta
comunitat autònoma.

(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

Nosaltres, de ver, Sr. Serra, fem un esforç d’atracament i jo
crec que és possible fer un atracament, evidentment que després,
quan la política ho nega tot, (...) controvèrsies, polítiques millor
dit, ho nega tot, doncs és difícil atracar-se; però jo estic
bàsicament d’acord amb el que vostè ha dit: si som capaç de fer
l’abstracció que açò és un projecte que té futur. Però clar, jo
moltes vegades no som capaç d’abstreure’m del passat que tant
ens pesa i que obliga a fer les coses moltíssim més poc a poc del
que nosaltres desitjaríem i voldríem, però segur que amb la seva
participació podríem fer-ho d’una manera molt més ràpida.

Gestió econòmica, n’he parlat, mai no hem parlat de gestió
econòmica immillorable, perquè som molt conscients d’aquest
pes precisament del deute. Gestionar 66 milions de deute que
tenim la taula, gestionar els crèdits fa que hi hagi una dedicació
enorme d’esforços i de recursos en gestionar una cosa que
nosaltres hem heretat, i això ens impedeix fer segurament coses
molt més necessàries per al futur d’aquesta televisió que tots
volem.

Exactament igual que això de l’externalització, l’únic que
nosaltres hem pogut fer fins aquest moment és donar garanties
als treballadors que si hi ha qualque subrogació, aquests
contractes seran subrogats i per tant els hem donat garanties que
el seu lloc de feina continuï amb unes condicions iguals o
paregudes. No podem anar molt més enfora entre d’altres coses
perquè vostès ens varen deixar les coses com les varen deixar;
tenen aquí uns contractes que acaben l’any que ve, l’any 2009,
i per tant n’haurem de parlar. I jo li he dit que intentarem que
amb el model de contracte programa que intentarem posar en
marxa el més aviat possible, tinguem una definició de model
que també inclourà, no només les qüestions econòmiques, sinó
també les qüestions de personal que són importantíssimes. I
vostè convindrà amb mi, i ja li deia a l’anterior intervenció, que
donar alternatives de blanc a negre, amb la situació d’empreses,
de disponibilitat de personal és pràcticament impossible. Per
tant, és cert que nosaltres aguantam algunes coses que
segurament no ens agraden massa, però també el mercat ens
impedeix fer canvis radicals d’un dia per l’altre, açò haurà de
ser producte també fruit d’una feina que també vostès
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persegueixen, o diuen almenys que perseguien, però que encara
no ha donat el fruit, que és tot aquest entramat d’empreses,
productores, etcètera, que s’ha de donar a la nostra realitat de la
comunitat autònoma.

Vull dir, per acabar, que efectivament nosaltres estam només
raonablement satisfets, gens incòmodes, jo no estic gens
incòmode defensant la nostra gestió de la televisió espanyola,
avui per avui, -de televisió pública, perdó-, avui per avui no tenc
cap incomoditat defensant la nostra gestió, no sé d’aquí dos
anys el que passarà evidentment, però avui per avui no tenc cap
incomoditat; estam raonablement satisfets, es van cobrint els
objectius els quals poden millorar sensiblement si tots fem feina
per a aquesta qüestió.

Per acabar, em permeti que faci una referència a la qüestió
de la llengua. Crec que partim de concepcions distintes del que
significa la paraula cohesió; per a nosaltres la paraula cohesió
té un eix vertebrador en aquesta comunitat, aquí i ara, que és la
llengua; açò és cohesió, no és exclusió. I a partir d’aquí vostès
entenen que la utilització de la llengua és excloent, nosaltres
pensam que la utilització de la llengua és incloent, perquè la
integració total de la gent que és aquí per les raons que siguin
s’ha de produir a través dels valors que representa la llengua.

Nosaltres pensam que no volem, creim que no volem
excloure ningú, precisament perquè entenem que la llengua és
l’element vertebrador de la cohesió social. No hi ha cap voluntat
ni cap perill d’excloure altres llengües de la vida quotidiana de
la nostra comunitat. El castellà, que tant el preocupa a vostè i
que tant m’agrada a mi, té un esplendorós passat, un brillant
present i un futur sense amenaces, pot estar absolutament
convençut d’açò. El català, la nostra llengua, que és el que ens
pertoca defensar, que és defensar el dèbil, la nostra llengua
pròpia a la nostra comunitat avui per avui és una llengua amb un
brillant passat, amb un present complicat i sense cap futur si no
intervenen els poders públics. I amb açò estam, Sr. Serra,
nosaltres no pensam que la nostra aposta, la nostra defensa per
la llengua sigui una defensa excloent cap altra llengua, que
nosaltres respectam molt perquè per a nosaltres la llengua
sempre és un vehicle de diàleg i de cultura i mai de confrontació
i de controvèrsia.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Moragues.

III. Moció RGE núm. 3386/08, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a polítiques desenvolupades
per la Fundació Balears a l'Exterior, derivada del debat de
la interpelAlació RGE núm. 1968/08.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la Moció RGE núm. 3386,
presentada pel Grup Parlamentari Popular i relativa a polítiques
desenvolupades per la Fundació Balears a l’Exterior.

Per defensar-la té la paraula el Sr. José María Rodríguez,
perquè ve cap aquí.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. En la
interpelación que tuvo lugar en el pleno del pasado día 8 de
abril, de esta cámara, el Grupo Parlamentario Popular puso
sobre la mesa las sospechas derivadas del análisis de la
documentación que poseía sobre las formas de contratación del
personal interino de la Fundació Balears a l’Exterior a partir del
pasado mes de octubre; asimismo, sobre la convocatoria
realizada por la fundación, para dotarse de personal fijo
mediante un proceso de selección cuyas bases fueron aprobadas
por su patronato el 21 de septiembre, anuladas en la reunión del
patronato el 19 de octubre de 2007 y sustituídas por otras
nuevas, en la misma sesión, y puestas en marcha a través de la
resolución del presidente de la fundación, de fecha 15 de
noviembre de 2007.

En su intervención de respuesta, el señor conseller,
enmarcando su actuación en lo que anunció en su
comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales de
esta cámara el pasado 3 de octubre, es decir que su gestión se
basaría en la transparencia y en la ecuanimidad, se comprometió
ante este pleno: “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 fet aquí
i, si són certes, jo em compromet a posar en marxa una
comissió que analitzi les contractacions de la Fundació
Balears a l’Exterior, de totes les actuacions de contractació del
personal de la Fundació Balears a l’Exterior.” Añadió,
además, el señor conseller: “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 això que vostè diu és cert jo em
compromet aquí davant a crear una comissió que analitzi tota
la política de contractació de personal a tota la història de la
fundació.”

Y continuó más: “...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, cosa que no havia passat mai.”



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 28 / 22 d'abril del 2008 1285

 

Y por último, finalizó su intervención diciendo: “Si realment
les denúncies que fa el Partit Popular avui matí, analitzarem
conjuntament tots els grups de la Cambra en les properes
setmanes. Analitzarem quina ha estat la política de personal
que ha tirat 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.”

En su turno de réplica se reafirmó en lo que había dicho
anteriormente y manifestó: “Per tant, el meu compromís és
clar, ho analitzarem en primera instància, ho traspassarem
després, si 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;”

Es evidente que ante un posicionamiento el señor conseller,
como el que acabo de expresar, en mi turno de réplica valoré su
disposición allí manifestada con estas palabras: “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,”.

Las principales anomalías sobre las que nos hemos venido
posicionando hasta ahora en la interpelación y hoy son: los
procedimientos y criterios para la contratación de personal
interino para la fundación, realizada a partir de las bases de
contratación que aprueba el patronato el 21 de septiembre. A día
de hoy continuo desconociendo el procedimiento por el que
fueron contratados de manera interina, el cap técnico
administrativo, la auxiliar contable, la auxiliar de dirección y las
dos plazas de auxiliar administrativo. La modificación realizada
en la oferta pública que aprobó el patronato, en su reunión de 19
de octubre de 2007, en donde fueron anuladas las bases de
selección y baremación de los méritos inicialmente aprobados
el 21 de septiembre, y aprobadas unas de nuevo en donde se
ponen las condiciones que propician vicios de nulidad en la
convocatoria, y la actuación de nepotismo denunciada.

A saber, no se sacan a oferta pública todas las plazas
existentes; la eliminación de mínimos en la fase de méritos; la
fijación de niveles de conocimiento de la lengua catalana sólo
en algunas plazas. Es evidente que aquí se está conculcando la
normativa vigente. No se han fijado niveles de conocimiento de
lengua catalana en las plazas que se convocan; no se han fijado
niveles de conocimiento y eso conculca la ley.

Algo que políticamente es una falta de ética y una prueba de
nepotismo que está recogida en el Código Penal. Y como dije en
mi intervención, no era revelar nada sorprendente, por cuanto
había sido contratada para interina la compañera sentimental del
presidente de la Fundación y director general de Acción
Exterior y Relaciones con la Unión Europea.

Para llegar a esta situación y las circunstancias que se
derivan de los procedimientos realizados en la fundación, hemos
de tener en cuenta la decisiva reunión del patronato celebrada el
30 de agosto del año 2007; en ella, los once patronos del nuevo
Gobierno, es decir, dos consellers del Govern, seis directores
generales, un secretario general, un cap de gabinet y un cap de
servei, en total once personas que pertenecen a nueve
consellerias, era una fundación que es transversal al Gobierno,
y por eso están aquí nueve consellerias presentes, en esta
ocasión se acuerda modificar, a mi parecer de forma regresiva,
los estatutos de la fundación.

En vez de ser presidida por el conseller, lo es por el director
general competente, y se establece que, además, sólo es
obligatorio el nombramiento de dos personas que pertenezcan
a la misma conselleria para ser patronos. Y que además ha de
ser a propuesta del titular de la dirección general. Es decir, de
un patronato presidido por el conseller competente y diez
patronos, más nueve consellerias, se pasa a uno de tres patronos
presidido por el director general y pertenecientes todos a una
sola conselleria. Esto es lo que alguien entendió como
transparencia y ecuanimidad.

¿Sigue extrañándose la Cámara de las sospechas que mi
grupo tiene de que la contratación de personal interino y la
convocatoria de personal fijo ha estado, a nuestro entender,
viciada desde su inicio para favorecer a ciertas personas, y que
los principios de publicidad y objetividad a que obliga el
acuerdo del Consejo de Gobierno, de 23 de febrero de 2007, -
repito, acuerdo de Gobierno de 23 de febrero, año 2007-, para
posibilitar el acceso a personal fijo, por mérito y capacidad, han
sido burlados?

¿Por qué en todas las pruebas de acceso a personal fijo se
ponen máximos y mínimos, como establece la normativa, y en
el caso que nos ocupa, la de méritos, que no tiene mínimos,
cuando le corresponden 12 puntos?

¿Saben ustedes a quien ha beneficiado, a qué persona ha
beneficiado esta medida, el no tener mínimos, saben a quién?
Exactamente, a la que todos estamos pensando, a esa persona
que estamos todos pensando esta medida la ha beneficiado. Si
hubiese tenido este límite, el 12, no hubiera aprobado, entre
otros, la administrativa contable, una de las dos auxiliares
administrativos, esa que todos estáis pensando, y la ordenanza.
Eso, con quitar ese mínimo, se posibilita.

¿Por qué motivo en la prueba de entrevista para auxliar
administrativo, sólo un aspirante de los tres que quedaban es la
última prueba, la entrevista personal? Hay tres aspirantes para
dos plazas de auxiliar administrativo, bien, ¿por qué en esta
prueba sólo se valora con un 5 a una persona, justamente la que
tiene mayor puntuación en el examen imparcial de redacción,
esa persona que tiene mayor puntuación se le pone un 5; como
el mínimo es 6, al poner un 5 se le elimina. ¿Saben a quien
nuevamente beneficia esta medida? A la misma persona que
antes hemos dicho y que ahora también estamos todos
pensando.
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Como queda en evidencia, la convocatoria fue, sin duda, un
traje a medida, y por ello es evidente que su resultado, cantado,
hizo que los aspirantes admitidos se comportasen a priori, como
vamos a ver. Se admiten 226 aspirantes, 49 a técnico de grado
medio, se presentan 16; 39 a contable, se presentan 17; 92 a
auxiliares administrativos, se presentan 29; 48 a ordenanza, se
presentan 33; es decir, en una convocatoria pública, 226
personas que han cumplido todos los trámites de aportar
documentación en todo el tema este, sólo se presentan 75, es
decir, el 33%, menos de un tercio; y 151 no se presentan.

¿A qué motivo achacan sus señorías que 151 aspirantes no
se presenten a las pruebas iniciales? Mi grupo tiene formada su
opinión al respecto, el tufo de vicio y amañamiento que
desprendía la convocatorio cuando era analizada.

Por último, la trama urdida que se deduce de lo
anteriormente expuesto por un responsable político, para
guardar, entre otras personas concretas, a su compañera
sentimental y hacerla fija con una plaza organicamente
dependiente de él mismo, es lo que yo llamo nepotismo. Y que
el responsable ha de asumir las consecuencias que se derivan de
su actuación.

De todo lo dicho, tanto hoy como en el debate de la
interpelación, el Grupo Popular propone cuatro puntos para
adoptar acuerdos que eviten que puedan producirse hechos
similares en posteriores ocasiones. En primer lugar, ...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar, proponemos
que las respuestas parlamentarias se refieran lo más
ampliamente posible al contenido de las preguntas y no sean
monosílabos o generalidades, ya que con ello no se contribuye
al control del Govern.

La segunda se refiere a la suspensión de la convocatoria que
se deriva de la resolución del presidente de la fundación, de 15
de noviembre, para contratar personal fijo, consideramos que las
anomalías denunciadas en las convocatorias las convierten en
nulas de pleno derecho.

La tercera, haciéndonos eco de la oferta del conseller,
insistimos en que se cree una comisión de investigación en el
seno del Govern, donde estén representados todos los grupos
parlamentarios para verificar los procedimientos que se han
llevado a termino en la contratación de personal interino. Así
como el desarrollo de todos los procedimientos en la
convocatoria de plazas fijas.

Y por último, y la cuarta, que sean tomadas las medidas de
responsabilidad política que se deriven de las actuaciones que
acabamos de exponer.

Yo espero recibir respuestas concretas en esta moción y
aguardo su respuesta.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per a fixació de posicions i per un
temps de deu minuts, intervé, en primer lloc, en representació
del Grup Mixt, la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Un
flanc que tenim considerablement feble a l’engranatge polític de
les Illes Balears és, precisament, la nostra política exterior. Les
Illes Balears no compten amb una política exterior pròpia que
ens permeti ser amb normalitat i sense intermediaris al món,
això hauria de preocupar tots els grups parlamentaris, senyores
i senyors diputats, i podria donar un joc considerable a
l’oposició.

Amb un atac d’ingenuïtat sobtada, per tant, hauríem pogut
arribar a considerar que la moció del Partit Popular aniria per
aquí, que els membres del Partit Popular en aquesta cambra es
queixarien de la manca d’articulació d’una política exterior
pròpia de les Illes Balears, o que mostrarien unes actituds i unes
propostes per una vegada i sense que servís de precedent més
autocentrades. Però no, el Sr. Rodríguez retorna sobre el mateix,
en comptes de presentar una proposta amb una mirada elevada
i horitzons clars i distants, una mirada més pròpia de la gavina,
que no de la gallina, com diria la Sra. Estaràs, ens trobam altra
vegada només amb qüestions estrictament domèstiques. Li
preocupa només una mera qüestió de contractació i no dic que
no fos important, si efectivament aquesta s’hagués fet de
manera inadequada, però que més aviat sembla que la cosa no
va per aquí.

La primera conclusió que treu aquesta diputada és que al
Partit Popular no li interessa que les Illes Balears tenguin una
política exterior pròpia, només li interessa saber si unes
determinades persones que treballen a la Fundació Balears a
l’Exterior han estat contractades de manera regular o irregular.
De les seves propostes ja se’n desprèn clarament que ell
considera que la contractació ha estat irregular, el Govern
emperò no ho veu d’aquesta manera. La Conselleria de
Presidència, tal i com s’ha de fer en aquestes circumstàncies,
quan l’ombra del dubte podria planar sobre la legalitat d’una
determinada contractació i sobre la seva regularitat, ha demanat
un informe sobre la política de contractació que ha dut a terme
la Fundació Balears a l’Exterior. Aquest informe ve a avalar la
política de contractació que s’hi ha dut a terme fins ara, una
política de contractació administrativament impecable i que ve
avalada així mateix per l’informe de la Conselleria d’Interior, de
25 de març de 2008. Si seguissin els procediments que marca el
Reglament del Parlament, aquest informe se’ns hauria explicat
en compareixença solAlicitada pel propi conseller de Presidència
a la Comissió d’Assumptes Institucionals. Però com que el Sr.
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Rodríguez té la tendència de canviar l’ordre de les coses, ara en
parlam aquí i en continuarem parlant a la comissió.

Per acabar, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, em
permetria suggerir, sense ànim de donar lliçons a ningú ni
d’intentar influir més del que puc, que no deu ser gaire a les
files del Partit Popular, dues coses. La primera, que es treballi
per vestir una política exterior de les Illes Balears, una política
internacional per a les nostres empreses i molt especialment per
al nostre turisme, que superi els límits ancorats en què ens
trobam actualment. I segona, naturalment, que el Partit Popular
reorienti els seus plantejaments en aquesta cambra, en aquest
camp i s’hi sumi. D’aquesta manera probablement es podrien
presentar mocions molt més interessants i de més alta volada
que la que ara discutim i que aquesta diputada naturalment
proposa de votar en contra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
d’Unió Mallorquina té la paraula el Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquesta moció ve derivada de la interpelAlació sobre la política
del Govern a l’exterior i avui matí ja hi ha polítiques més
concretes de la Fundació Balears a l’Exterior i concretament de
temes de contractació que ja ens permeten entrar més a fons a
la situació. Ja anant al gra, el primer punt de la moció que se’ns
presenta, hem de començar per dir-li que no li donarem suport
per un seguit de raons. Primer punt, per les respostes que es
donen a les preguntes que es formulen al Govern. Des del Grup
d’Unió Mallorquina el més important és que es contestin o no
les preguntes, això hauria de ser el més important. També creim
que, excepte error o omissió, les preguntes han estat sempre en
tot moment contestades. És cert que després la manera amb què
es contesta la pregunta si compleix les expectatives de la
persona que fa la qüestió, ja és un tema molt subjectiu i en
podríem parlar molt i d’una manera molt general.

Respecte dels punts 2, 3 i 4 s’ha de dir que en el passat
plenari, el conseller va fer un compromís formal d’aclarir el
tema. I a més, ha estat augmentat en el sentit de demanar tot un
informe respecte de les contractacions. Ho va dir i és evident
que s’ha complit perquè aquest informe s’ha presentat en aquest
parlament. Per tant, en referència ja als processos de selecció de
personal, hi ha tot un informe amb un seguit de conclusions i
que per no cansar a les senyores i senyors diputats, el tenim tots
a disposició, però jo resumiria les conclusions, si és que es
poden resumir i jo diria que són clares i contundents. Quan es
va posar en marxa la fundació es va seleccionar el personal amb
un seguit de mancances, ho podem dir així com vulguem, de la
convocatòria no en va quedar constància, no consta barem ni
comissió qualificadora, s’agafava personal interí mitjançant
convocatòries de publicitat limitada. És a dir, tot un seguit
d’irregularitats. També, i això s’ha de dir, l’any 2007 la
Conselleria de Funció Pública quan es fa la convocatòria de
personal fix, la Conselleria de Funció Pública avisa que s’està
tramitant malament, que no es compleixen les previsions de
l’acord del Consell de Govern de 23 de febrer del 2007. I

assenyala tot un seguit de requisits que també són evidents, de
mèrits, igualtat, capacitat, publicació íntegra, això és important,
i que el pes de les entrevistes no pot superar uns percentatges.
Tot això ve molt clarament explicat a tot l’informe, és bastant
exhaustiu, i a les conclusions.

Però per ser positius, al nostre grup li interessa que la nova
convocatòria del 19 d’octubre del 2007, ja conclou l’informe
que s’ha corregit, s’ha actuat malament, s’ha corregit, i conclou
l’informe que aquestes bases s’adapten a la normativa
reguladora vigent, l’estatut bàsic de l’empleat públic, la fase
d’oposició i l’entrevista compleixen els percentatges que preveu
la normativa i fins i tot la jurisprudència. També conclou que no
s’hi adapten les bases anteriors. Insistesc, s’han comès tot un
seguit d’irregularitats, hi va haver un avís per part del Govern
i s’ha corregit aquest error. El mateix conseller ja ha demanat
compareixença en comissió per tal d’exposar tota aquesta
informació relacionada amb les acusacions, i el Grup
Parlamentari d’Unió Mallorquina constata la predisposició del
conseller en tot moment per donar informació al Parlament.
Amb la celeritat amb què s’ha fet l’informe, també constatam
que s’ha d’aclarir d’una vegada per totes tot aquest
procediment. I quedam a l’espera de les diferents actuacions que
es duguin per part de la conselleria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé,
hem de convenir, tots ho hem fet, que el títol de la moció de la
interpelAlació consona poc amb el contingut. De totes maneres
ja sabem que la congruència no és un dels punts forts del Partit
Popular. Tal vegada varen tenir un cert escrúpol d’apuntar que
aquest era l’objecte únic de la interpelAlació i el varen vestir amb
tota la política d’afers exteriors del Govern, quan en realitat es
limitava a la contractació d’una persona per part de la Fundació
Balears a l’Exterior. 

Aclarit l’objecte, ha quedat jo crec que prou clar a la moció,
reconec que costa superar la temptació de despatxar l’assumpte
d’una manera un poc frívola, amb un parell de coverbos, sobre
la transparència de la contractació de personal que ha practicat
el Partit Popular, de manera especial a les empreses públiques.
Quanta gent colAlocada per afinitat política, Sr. Rodríguez?
Durant anys, quants de favors pagats? Quants alts càrrecs hem
pagat per no anar a fer feina? Aquí el meu ilAlustre company, el
Sr. President del PP de Mallorca, el Sr. Rotger, ens podria
ilAlustrar sobre el modus operandi, primer com a venedor
immobiliari i després com a gerent. Però no vull fugir d’estudi
perquè els casos se’m farien inacabables, precisament perquè
creim que és una pràctica rebutjable, no importa d’on vengui,
creim que el tema l’hem d’estudiar. 
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El conseller va assumir aquest compromís i nosaltres el
felicitam perquè creim que en aquest tema hi ha d’haver tota la
transparència i depurar totes les responsabilitats que se’n
derivin. En aquest sentit voldria ser estricte i crec que hauríem
d’estudiar la manera de declarar procedents tots els
acomiadaments de les persones que han entrat a l’administració
per amiguisme de partit. Ningú no ha de cobrar una
indemnització quan l’acomiaden si no ha entrat mitjançant un
procés selectiu competitiu. Fins i tot hem de procurar que els
que han cobrat per no anar a fer feina tornin tot allò que han
cobrat. Ho tornin, perquè no només amb la visa amunt i avall hi
ha corrupció, no només en l’autocontractació de lloguers i
d’informes, no només en els suborns, també han estafat a les
nòmines. Per tant, és just retornar l’enriquiment injust dels que
ho feren i dels que ho promogueren i ho consentiren.

En el debat d’aquesta falsa interpelAlació, el PP feia greus
acusacions, molt balades, tot sigui dit, però greus, de nepotisme,
avui s’han reiterat i jo crec que és important que s’aclareixin. El
conseller de totes maneres va recollir el guant i ens ha passat
molta informació. La que nosaltres hem pogut veure a més
satisfà el requisit de transparència. De totes maneres ens
anuncia una compareixença, també li ho agraïm, i n’hem de
seguir parlant perquè ara mateix amb la moció el Partit Popular,
el Sr. Rodríguez ens ha apuntat alguns elements que francament
nosaltres no havíem detectat i crec que és bo que en seguim
parlant. El resultat jo crec que és gratificant, poder parlar de la
contractació irregular i poder gratar en tots els casos de sospites
que hi hagi en concret, com també començar per la Fundació
Balears a l’Exterior, que des de finals del 2005 ha tengut
precisament uns rumors, tant en matèria de personal com en
d’altres, no gaire edificants. De fet, l’informe que ens ha passat
el Sr. Conseller apunta temes que s’han d’aclarir, no són
l’objecte d’aquesta moció, però per ventura de resultes de la
compareixença serà bo (...), de fet és l’únic procés condret o que
manté tot el (...) de condret és el que precisament ens demana el
Partit Popular que ha denunciat i que vol suspendre. A totes les
seleccions del 2006 no s’ha trobat una trista convocatòria, se’n
parla, però no s’ha trobat ni un paper. Això ens diu el Sr.
Conseller, ni convocatòria pública, ni cap prova de la realització
d’un procés selectiu per a tot el personal contractat l’any 2006.
Si qualcú té papers, seria interessant que els aportés, si els té el
Sr. Rodríguez, o els té algú a qualque banda i no els té el Sr.
Conseller, que els aporti. O és que realment no hi va haver res
de res?

En el debat de la interpelAlació el Sr. Diéguez ja ens va
apuntar un cas que em pareix digne de ser estudiat, el del xofer
sense cotxe. S’ha apuntat que és curiós que hi hagués pocs
aspirants a les proves selectives. En aquesta el Sr. Conseller ens
diu que n’hi va haver un d’aspirant, tampoc no pot sorprendre
molt si era al tauler d’anuncis i a la web de la fundació. Si no és
així, s’ha d’aclarir. L’informe que ens ha donat el conseller és
aquest. Per cert, si la Fundació no tenia cotxe, ho demanarem en
aquesta compareixença, les duen en bicicleta, era la persona
encarregada de cridar un taxi, quina era exactament la funció
dins la fundació?, crec que val la pena aclarir-ho. De totes
maneres tenint present que totes les cobertures eren de places
interines o temporals podria tenir una importància relativa, no
és cert, les irregularitats en el procés de selecció precisament
han duit al fet que places temporals esdevinguessin definitives,
d’aquí l’acomiadament improcedent, de la manca de
transparència s’ha suposat una responsabilitat per part de

l’administració. Jo crec que aquestes responsabilitats s’han de
depurar, però no de qui arregla el problema fent convocatòries
públiques i obertes, sinó de qui va crear com a definitives places
temporals a base de no fer convocatòries.

De totes maneres la moció es refereix a la darrera
convocatòria, la primera en què trobam unes bases, que es
poden criticar perquè hi són, unes bases de la fundació de
setembre del 2007. Com s’ha dit, és ver que es torna enrera una
convocatòria ja anunciada, se suspèn i se’n canvien elements.
Alguns canvis jo crec que queden prou justificats amb la
documentació que se’ns ha apuntat, el Sr. Rodríguez n’ha
apuntat d’altres i a mi em pareixerà bé que se clarifiquin més.
Nosaltres honestament de l’estudi que hem fet a prima facie
d’allò que se’ns ha aportat, creim que queda prou clar garantit
el procés de selecció. De fet, la convocatòria torna sortir
publicada, aquesta vegada surt publicada en el butlletí, es
presenten molts de candidats, no tots compareixen i, sigui com
sigui, de fet no se’ns comenten el motius, però el president del
tribunal deixa de ser el Sr. Bayona, que no forma part del
tribunal seleccionador. Al nostre parer, això també ho tenia per
dir-ho, el mèrit de català hauria d’haver estat un requisit, ho
lamentam i ho criticam i voldríem que en prengués nota. No és
objecte de la moció aquest apartat, en el qual el Sr. Rodríguez
hi ha posat tant d’èmfasi, jo li ho agraesc i en aquest sentit
compartim aquesta mancança i que de cara al futur s’hauria de
resoldre. Dic de cara al futur perquè el procés està tancat, tret
que qualcú l’impugni, o s’aclareixi, o es reobri per altres motius.

Nosaltres no hem vist el motiu de la comissió d’investigació
en el si del Govern que demana la moció. De totes maneres,
insistesc que per a nosaltres és molt important aquesta
compareixença del Sr. Conseller per tots els temes. Animam
tots els responsables de l’administració i de les entitats
públiques que la demanin, perquè tota la publicitat que estan
tenint els ens dependents del Govern en tots els usos de les
despeses de lliure designació, estaria bé que hi hagués
compareixences i expliquessin tot el seu funcionament. En
aquest país no hi ha d’haver caça de bruixes, en cap cas, però
caça de fantasmes totes les que facin falta, perquè de fantasmes
no n’han de quedar.

Per tant, nosaltres també animam en aquest sentit  a aclarir
la situació de les contractacions de personal. En aquest sentit
també ens agradarà que en aquesta compareixença, a part
d’aclarir el tema del xofer, el tema de les interinitats, el tema
dels acomiadaments improcedents, poder parlar de les dues
operacions estrella de la Fundació, com és la famosa
dessaladora del Perú o l’operació targeta sanitària, jo crec que
també prometen un debat interessant sobre els objectius i les
funcions d’aquesta Fundació Balears a l’Exterior. De totes
maneres, avui votarem en contra d’aquesta moció, esperam tots
els debats amb tota la tranquilAlitat del món a la compareixença
del Sr. Conseller.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, señoras y señores diputados. Sr. Rodríguez,
el primer punto de su moción solicita que se inste al Govern
para que las respuestas a preguntas que formulan los diputados
precisen de una información más adecuada y extensa. Estoy
seguro de que le consta que tengo intención de recordarle
determinadas respuestas a preguntas que efectué en la anterior
legislatura, no lo haré, no sólo porque no tendría tiempo, sino
porque tampoco quiero ser especialmente duro con usted en esta
semana tan mala como ha tenido. Lo digo no por los sucesos
que todo el mundo está pensando, sino por esa nueva sentencia
que recibió de un tribunal por la que se declaraba
inconstitucional su actividad al frente de la Conselleria de
Interior en un tema concreto. Siendo así, el conseller que más
veces ha incurrido en normativa inconstitucional en la historia
de la comunidad autónoma, llevo contabilizadas 4 sentencias y
que le han tumbado decretos y disposiciones suyas. Creo que
esto es un hecho sin precedentes.

No le iba a recordar ninguna, pero tengo que recordarle una
porque es de actualidad. Yo preguntaba día 16 de enero del
2004 “¿cuál es la relación de altos cargos y funcionarios de la
comunidad autónoma de las Islas Baleares que tienen autorizada
la utilización de tarjeta de crédito con cargo al presupuesto de
la comunidad autónoma de las Islas Baleares?”, me refería a
empresas públicas, Govern, etcétera. Respuesta, leeré la
respuesta que se me da el 12 de febrero del 2004, hasta leo las
dos primeras palabras. “No existen tarjetas de crédito o de
débito vinculadas...”. A veces las respuestas que se han dado
son respuestas un poco..., que la realidad les pasa por encima a
veces. Esta respuesta me la pudieron dar de esta manera por dos
motivos, uno porque no lo sabían, mal asunto, mal asunto que
el conseller de Hacienda no lo supiera. O dos, porque
sabiéndolo lo quisieran ocultar a la oposición. Imagínese si no
lo hubieran ocultado a la oposición, la oposición podría haber
controlado ese gasto y a lo mejor hoy no tendríamos esos
disgustos que estamos teniendo.

Con estos antecedentes no quiere decir Sr. Rodríguez que no
esté usted legitimado para pedir explicaciones al actual
Gobierno sobre política de personal, ya que es parte de su
función y de su obligación como diputado en el ejercicio de la
función de control político. Pero sí comprenderá que tengamos
que escuchar sus observaciones con cierta prevención, para no
despeñarnos con usted como guía ciego por sendas que
discurren al margen de la Constitución y en que de forma
habitual camina, como reiteradamente han sentenciado los
tribunales de justicia, no es que lo diga yo. Pero como usted no
ha hablado mucho de preguntas parlamentarias, pasaremos este
tema y entraremos en los siguientes puntos de la moción, todos
relacionados con las supuestas irregularidades en una
contratación. 

Usted hizo en la pasada interpelación una acusación grave,
sostenía que se habían modificado las bases de una convocatoria
de selección de personal para favorecer exclusivamente a una
persona y lo hizo en completo vacío y lo ha hecho de nuevo
hoy. Sus acusaciones eran completamente falsas y además
infundadas. Pero como decía Mark Twain “una mentira ha
recorrido ya medio mundo, mientras la verdad está poniendose
todavía los zapatos”. Su mentira ya ha recorrido medio mundo,
pero ahora ha llegado la hora en que le hemos de poner los
zapatos a la verdad. El Sr. Conseller de Presidencia, para
responder a sus interrogantes, encargó un informe sobre la
legalidad de estas contrataciones y aquí está la primera
diferencia de actitud, ya que cuando en la legislatura pasada yo
lo planteaba serias dudas sobre la política de personal, por
ejemplo, la Dirección General de Emergencias usted recordará,
usted estuvo toda la legislatura mirando hacía otro lado y nunca
dio una respuesta convincente y mucho menos un informe. Una
vez se encarga el informe sobre las contrataciones, podría
pensar que el conseller de Presidencia pueda caer en la tentación
de encargar dicho informe a un cargo político de la misma
sensibilidad, para que éste sea favorable. Pues bien, no sólo no
ha sido así sino que a mayor abundamiento, el informe ha sido
redactado por un destacado miembro del Partido Popular, ha
tenido cargos políticos públicos durante mucho tiempo, lo cual
honra tanto a este cargo como al Sr. Conseller. Y también por
una jefa de servicios jurídicos que en la anterior legislatura
estaba en su conselleria y gozaba de su confianza. Lo cual ya
digo, honra tanto a estos cargos, como al conseller. Lo digo para
que no se dude de la imparcialidad y se evite la tentación de
disparar contra el mensajero, cuando a uno no le gusta el
mensaje.

Por último, el informe tal y como se había comprometido el
conseller, ha sido entregado directamente al Parlament y en
plazo para que todos los diputados hayamos podido preparar
nuestra intervención en este plenario. En menos de dos semanas
este informe sirve, como hemos dicho, para que la verdad se
ponga los zapatos. Pero es que mientras tanto la mentira, como
decía Mark Twain, ya ha recorrido medio mundo. Ojala sirva
este debate para poner las cosas en su sitio. Repasando
brevemente el informe, comprobamos como en la Fundación ha
habido procesos de contratación, unos hechos cuando ustedes
gobernaban y otros tras el cambio de Gobierno, es una
fundación bastante joven. La primera pregunta que debemos
hacernos a nivel general es ¿han mejorado o han empeorado los
sistemas de contratación tras el cambio de Gobierno? Vamos a
ver, ¿cómo se funcionaba en la época oscura? Cuando se
constituye la fundación se aprueba una plantilla, cosa
relativamente normal, pero el informe concluye y cito
textualmente, “no consta que se realizase ningún proceso
selectivo para cubrir las plazas de la plantilla aprobada”, esto es
tremendo y se contrata por periodo de 6 meses en la modalidad
de laboral eventual. Así pues los primeros que entran, lo hacen
sin que conste prueba selectiva ni de ningún otro tipo, eso sí, ya
pueden empezar a consolidar méritos de cara a una futura
contratación, todos sabemos cómo funciona eso.
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Las primeras contrataciones se completan con otras dos
personas que se contratan, sin que conste ni convocatoria ni
proceso de selección, sin autorización del patronato y sin
ratificación del patronato, cero absoluto. Más todavía, el 26 de
junio del 2006 se contrata al chófer sin coche, no les extrañe que
estas cosas pasen, el Sr. Rodríguez tenía en la Conselleria de
Interior un técnico de reparación de embarcaciones. No es nada
raro que esa fiebre llevara a tener chóferes sin coche, si alguien
tenia uno para reparar embarcaciones sin tener embarcaciones.
Pero en fin, lo contratan como laboral eventual por 6 meses,
decía el Sr. Rodríguez, “a la otra se inscribieron 200 personas
y sólo se presentaron 39". Es que aquí solamente se presentó
uno. Si la consecuencia que saca el Sr. Rodríguez es que porque
se presentaron 39 olía mal la convocatoria anterior, cuando se
presenta uno... ¿qué debe ser esto? El Chernobil del olor Sr.
Rodríguez, no tiene vuelta de hoja. La convocatoria sólo se
publicó en un tablón de anuncios de la propia fundación, sólo se
presentó una persona y esto que podía ganar mucho dinero,
porque solamente en un mes, en el mes de mayo ganó más de
8.000 euros, una plaza sustanciosa. 

Muy bien. Una vez ya tienen dentro de la fundación a una
serie de personas que entran por el mecanismo que se ha dicho,
un poco de que acabe la legislatura, el 5 de febrero del 2007
transforman los eventuales en interinos, se cubren dos plazas
vacantes por un sistema ignorado otra vez, “no consta la
existencia de convocatoria o procesos selectivos de personal...”,
otra vez. Y por último convocan tres plazas nuevas por un
sistema paradigmático del enchufismo, convocatoria en tablón
de anuncios y como sistema, se elude cualquier prueba objetiva.
Méritos, 80% entrevista personal; 20%. Así pues, ¿cuáles son
las características de la contratación en la época oscura?
Primera, arbitrariedad, no constan los sistemas empleados. Dos,
falta de publicidad, la publicación se hace exclusivamente en el
tablón de anuncios de la propia fundación y se dice que también
probablemente en la página web. Tercero, no consta ni una sola
prueba objetiva, entre méritos y entrevistas decidían quiénes
eran los más capaces. Sistema tras el cambio de Gobierno.
Primera convocatoria, 21 de septiembre del 2007, fase de
méritos 30 puntos, ejercicio text 40 puntos, entrevista 30 puntos.
Diferencias que hay de esa convocatoria con el período anterior.
Primera, consta lo que se está haciendo, puesto que como ya
hemos dicho, del informe se desprende que de la época anterior
no consta cómo se hizo todo lo demás. Segunda, se da
publicidad en medios de comunicación a las convocatorias, los
periódicos de mayor difusión. Tercero, aparece por primera vez
una prueba objetiva, un examen, cosa inaudita en la época
oscura. Cuatro, una diferencia más sustancial, mientras que en
la época oscura la Conselleria de Interior, estaba usted, no
controlaba nada, esto pasó sin que se dijera nada por parte de la
Conselleria de Interior, con el nuevo Gobierno la Conselleria de
Interior todavía encuentra que el proceso debe mejorarse y
suspende la primera convocatoria y se hace una segunda más
restrictiva el 19 de octubre del 2007, ejercicio eliminatorio 70
puntos, méritos 20 y entrevista personal 10 puntos. 

Así pues, la intervención suya en la interpelación está
basada en tres falsedades al menos. Primera, que el cambio en
la convocatoria fue iniciativa de un director general, falso, fue
iniciativa de la Conselleria de Interior supervisando lo que
hacían otros organismos. Dos, que el cambio se hizo para
facilitar un enchufe, falso, porque se daba mayor dificultad a los
trajes a medida. Usted sabe que el traje a medida se prepara de
otra manera, se procuran méritos especiales, luego se contrata
a los interinos y al cabo de un tiempo se dice, se da la plaza a
quien lleve tanto tiempo y tenga estos méritos determinados, es
lo que pasaba en la Dirección General de Emergencias en la otra
legislatura. Las pruebas objetivas dificultan el enchufismo, le
pondré otro ejemplo. Cuando contrataron a la famosa Mapau
para alterar el censo de Formentera, la contrataron mediante una
entrevista que además no la hicieron y en la entrevista que no
hicieron quedó constancia de sus habilidades en lengua rusa,
normal. Naturalmente no pusieron prueba objetiva, no la
pusieron. Y la tercera falsedad, que se trató de favorecer a una
compañera sentimental. No entraré en este aspecto rosáceo
porque podría decirle palabras muy desagradables, sólo me
limitaré a explicar a la cámara por qué usted introduce ese
elemento, con independencia de su contenido, se lo explicaré
con las ilustradas palabras de Don Próspero Merimée, decía
Don Próspero que toda mentira de importancia necesita un
detalle circunstancial para ser creíble y usted encontró en la (...)
el detalle circunstancial para hacer creíble la mentira. Usted
sostenía que se habían modificado las bases de la convocatoria
para favorecer a una persona, eso es falso como se ha visto.
Pero para que la gente considerara creíble la falsedad, usted
añadió el detalle circunstancial, eso es porque hay una relación
sentimental y con ello consigue la credibilidad que sustantiva y
objetivamente le falta y le falla a su historia. 

Conclusiones, con esto termino Sra. Presidenta, sólo hecha
de menos una actuación en este asunto, la milonga de las actas
notariales, ya se sabe, ante un proceso selectivo se redactan
varias actas notariales con resultados distintos, se mantienen
secretas y cuando se (...) el proceso, sale con uno con el acta que
le conviene ocultando las demás. Esto es lo único que hecha en
falta. Pero al tiempo, nunca sabemos qué puede pasar todavía.
Por lo demás, este debate significa para usted Sr. Rodríguez una
nueva derrota parlamentaria, entró a matar al toro y no sólo ha
pinchado un hueso, sino que el toro le acabará cogiendo. No
sólo se ha demostrado que el proceso de selección de la
fundación ha sido impecable, sino que también han quedado
patentes algunas de las chapuzas que se hacían en la época
oscura y supongo que tendremos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Acabo ya, Sra. Presidenta.  Han quedado patentes algunas de
las chapuzas que se hacían durante la época oscura. Por eso
señoras y señores diputados, asunto contrataciones de la
Fundación Balear al Exterior, caso cerrado. Sr. Rodríguez,
puede usted aprovechar su turno y hágalo para disculparse por
lo que dejó sembrado y que se ha visto que al final no era nada.

Nada más, Sra. Presidenta.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Rodríguez per un
temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Nuevamente acudimos hoy a una
(...) político, no importa lo que diga la oposición, no tiene razón
y como tenemos nosotros la fuerza de nuestros votos, no
respondemos a quien tiene la fuerza de la razón. Me parece muy
bien, yo creo que tal, pero yo solamente hago una pregunta: ¿los
ciudadanos de las Islas Baleares, si fuese cierto que el Partido
Popular contratando a funcionarios hacía lo que ustedes dicen,
qué han ganado poniendo un gobierno nuevo que hace lo mismo
o peor? ¿Qué han ganado? ¿No se ríen ustedes ahora? ¿Irán con
la cara alta por ahí, por los municipios, diciendo hemos
colocado a la compañera sentimental de un director general y
hemos arreglado las bases para esto, irán diciéndolo por ahí? Y
eso no lo hacía el Partido Popular, esto no lo hacía, habremos
hecho mil cosas mal, pero colocar a la compañera sentimental
de un director general no lo hemos hecho, ni de un conseller, no
lo hemos hecho. Y si lo hemos hecho, ustedes no han sido
capaces de detectarlo, que es peor para ustedes, ...

(Rialles i remor de veus a la sala)

... pero no lo hemos hecho, sí, ríanse, ríanse que va bien.

Sra. Marí, yo suelo tener siempre por genética altura de
miras, por genética, altura de miras, usted lo que tiene siempre
es el mismo discurso: no, no, no, diga lo que diga, no, no, no; y
me sabe mal que usted no se dé cuenta de esto, que usted no sea
capaz de defender que una convocatoria de función pública, de
personal laboral o fijo, en la administración pública exige
niveles de catalán y ésta no lo lleva; al no llevarla, es nula de
vicio inicial, y usted se ha callado, usted, que defiende esto, se
ha callado.

(...) con el conseller, porque es verdad que tengo una semana
negrísima yo, tengo una semana negra, qué le vamos a hacer,
cada uno tiene una semana negra y otras blancas, hoy me toca
la negra, espero que (...) me toque la blanca, salía el otro día el
conseller a analizar, a valorar una sentencia en que decía que el
nivel de catalán B no era bueno, tenía que ser el C, es una
opinión del Juzgado que yo no comparto pero la acepto. Y ¿por
qué no puso el B en esta convocatoria, o el A, por qué no lo
puso, y conculcando la ley? O sea que tampoco, mal.

Hay un antes y un después de una cuestión, es verdad que
cuando uno empieza a crecer y a educarse se va desarrollando,
pero justamente yo, el día 23 de febrero del año 2007, llevé un
acuerdo al Consejo de Gobierno en donde se exigía a todos los
organismos autónomos, a todos los entes en que participase la
comunidad autónoma unos niveles necesarios para poder
convocar plazas de nivel de personal fijo o plazas de interino, y
eso es lo que no se ha cumplido, se ha cumplido en parte, se ha
cumplido publicándolo en el BOIB, se ha cumplido poniendo
los porcentajes en algún sitio, pero no se ha cumplido allí donde
dice que todos tienen que tener máximos y mínimos. Y el no
tener mínimo los méritos, beneficia a concretas, concretamente
a la compañera sentimental del director general de Exterior, al
presidente de la fundación.

Y que en la entrevista el mínimo sea 6 y no sea 5 y que se le
ponga un 5 a la persona que ha sacado mayor puntuación en la
prueba objetiva, que es la redacción, beneficia a la compañera
sentimental del director general, presidente de la fundación. Y
eso es insoportable, señores del BLOC, esto no se puede
consentir, eso, ustedes que son paradigmas, no me diga alguno
que vaya, vaya usted que tiene tanta costumbre de ir al Juzgado,
denúncielo usted, que no se le anticipen. Por cierto, ya se le han
anticipado, hay alguien que ya ha puesto la denuncia, hay
alguien, eh, bueno.

Miren, los funcionarios que han hecho el informe, Sr.
Diéguez, mire, yo creo que estamos tocando cosas muy graves,
muy respetuosas, ustedes tienen aquí a un señor que distraen al
circo, (...) como ha dicho usted aquí ahora, o sea aquí distrae el
personal y todos le reirán las gracias, la simpatía, qué bien;
bueno, mire usted, aquí estamos discutiendo algo que es la
esencia de la democracia, algo que es los procedimientos porque
antes siempre se ha dicho que una persona, pues tenía una amiga
y le ponía un piso, pero aquí nos la quieren poner fija, quiere
que la mantengamos nosotros, con normas viciadas, eso es
intolerable. No es posible que el PSOE eso lo soporte, no es
posible que el conseller, que, por cierto, de facto ha suspendido
la convocatoria, todavía no han (...) ninguno de los miembros
que han aprobado, lo han tenido que suspender porque han
pasado los plazos ya, pero no ha tomado ninguna medida. El
conseller que aquí se comprometió, es verdad que han pedido
una comparecencia, yo he pedido que comparezca otra vez
también, porque hay más cosas todavía; no se preocupen, (...).

Yo lo que creo es que tendríamos que hacer un esfuerzo
todos, no pasear más el muerto, tomar decisiones, enterrar lo
que está mal y proceder de nuevo. Si les han pillado, si el traje
hace girones, pues mira, habrá que ir, quitar, coserlo mejor y
sacar otra vez nuevo a concurso, no pasa nada, lo más grande es
reconocer; pero lo que no se puede decir es que, como ustedes
hacían aquello yo hago esto y estamos empate; no, no, no, para
eso no merece cambiar de gobierno.

Gracias, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

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

Senyores i senyors, en acabar la discussió anirem a votar i
votam.

Sí, 28; no, 30.

IV. Debat de l'esmena a la totalitat, amb text alternatiu,
RGE núm. 2403/08, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, a la Proposició de llei RGE núm. 3251/07, del
Consell Insular de Mallorca, relativa a modificació de la
Llei 23/2006, de capitalitat de Palma de Mallorca.

I passam al següent tema de l’ordre del dia, és el quart i és
el debat de l’esmena a la totalitat, amb text alternatiu, que
presenta el Grup Parlamentari Popular i per defensar-la té la
paraula el Sr. Rodríguez.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Es verdad que ha sido -gracias, Sra. Presidenta-, señoras y
señores diputados, es verdad que ha sido un gesto de mis
compañeros porque, como tengo una semana negra, me quieren
animar.

(Algunes rialles i remor de veus)

Señoras y señores diputados, quiero saludar en primer lugar
al concejal del municipio de Palma, del equipo de gobierno, que
está aquí escuchando esta moción, este debate que empieza
ahora. Nuevamente viene a esta cámara la Ley de capitalidad de
Palma y viene en el debate de la enmienda a la totalidad, con
texto alternativo, a la Proposición 3251/07, de modificación de
ley, promovida por el Consell de Mallorca, admitida a trámite
en este pleno el día 12 de febrero del año 2008. Nuevamente
viene a debate la opinión del Grupo Popular que considera
coherente que sea el Ayuntamiento de Palma quien apruebe
tanto su Plan general de ordenación urbana como otros
instrumentos de ordenación urbanística. Y también la opinión
del pacto, de partidos que dan apoyo tanto al Govern como al
Consell de Mallorca, que defienden la pretensión del consell de
ser la única institución que tenga competencias para la
aprobación de estos instrumentos urbanisticos en toda la isla,
con independencia de la capacidad para gestionar sus asuntos
que tengan los municipios.

La asignación de esta competencia a Palma no es un hecho
aislado, que se materializa a través de la Ley de capitalidad, se
remonta a la Carta municipal de Palma, consensuada por todos
los partidos presentes en la corporación el año 2000, y este
hecho singular se hace en consideración a la ciudad de Palma,
a su capacidad de autogobierno y al carácter excepcional y
diferenciado de su capitalidad. Pero además se ha de tener en
cuenta que esta tendencia a impulsar la ampliación de
competencias urbanísticas a los municipios capitales de
provincias o con población superior a 50.000 habitantes viene
defendiéndola la Federación Española de Municipios y
Provincias que la recoge en la Carta de Vitoria, en Vitoria, con
motivo del 25 aniversario de los municipios democráticos y en
un congreso, y en esa carta, en donde expresamente solicitan
que estos municipios aprueben el Plan general de ordenación

urbana y el resto de instrumentos de desarrollo urbanístico, así
como otras medidas que también contempla la Ley de
capitalidad de Palma.

Igualmente, la Carta europea de autonomía local, aprobada
en octubre del 85, y ratificada por España en el año 88, dice que
las competencias encargadas a las entidades locales han de ser
normalmente plenas y completas, el que nos lleva al principio
de subsidiariedad, resumido en dos ideas simples: que la
autoridad que ha de ejercer en un nivel más adecuado para la
más eficaz aplicación de las medidas que traten y que el
gobierno, sea el que sea, ha de completar y no sustituir la acción
de los individuos y los cuerpos intermedios. En este sentido,
también el Libro blanco del municipalismo, que impulsó el
Ministerio de Administraciones Públicas el año 2005, bajo la
dirección del ministro socialista, Sr. Jordi Sevilla, cuestiona la
sumisión de los municipios a otras administraciones públicas en
materias como el urbanismo, cuando éstos no excedan de su
término municipal, asignando dicho Libro blanco a la
responsabilidad municipal la formulación, aprobación y
ejecución de los instrumentos de gestión urbanística y en
materias del establecimiento de la legalidad vigente en
disciplina en el área de vivienda.

Por lo tanto, como explicamos en la exposición de motivos
de esta enmienda a la totalidad, consideramos que la atribución
de competencias urbanísticas que hace la Ley de capitalidad de
Palma no sólo se ajusta a la legalidad sino que obedece al deseo
de ir progresivamente atribuyendo competencias completas a los
municipios, teniendo siempre en cuenta la bondad tanto de la
medida como de las instituciones de ejercer dicha competencia.

Es en coherencia con este principio, de confiar en las
administraciones públicas, con el que se dota, mediante la Ley
de capitalidad de Palma, de esta competencia, que son
coherentes, como he dicho anteriormente, tanto con lo que
establece el Consejo de Europa, la Carta municipal del 2000, la
Carta de Vitoria del 2004 y propone el Libro blanco del
municipalismo que impulsa el gobierno del Sr. Rodríguez
Zapatero.

Pero es que, además, el Consell de Mallorca, a través de esta
modificación, no sólo quiere recuperar las competencias de
aprobar el Plan general de Palma y otros instrumentos de
ordenación urbanística, sino que su ley quiere evitar la
participación necesaria que tiene que tener el municipio de
Palma en la ordenación del territorio en el Plan territorial de
Palma de Mallorca, en los planes directores sectoriales y en
otros instrumentos de ordenación y planeamiento, tanto en la
redacción inicial del instrumento de ordenación como en sus
revisiones o modificaciones, siempre que éstas afecten a su
término municipal, tal como establece el artículo 71 de la ley,
y al que, como muy bien ha hecho el municipio de Palma, por
cierto, compuesto por los mismos grupos políticos que aquí
propugnan lo contrario, se opone, por considerar regresiva para
la ciudad esta medida.
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O sea, yo escuché la otra vez que había un acuerdo total,
pues el municipio de Palma los mismos grupos que aquí dicen
lo contrario, dicen que no, no, no, el 71 no se toca.

No es de recibo que una competencia que la Ley de
actividades, la 16/2006, atribuye a los municipios de más de (...)
de habitantes, y Palma tiene bastantes más, intenten, mediante
esta modificación, que la concesión de licencias de actividades
sea nuevamente competencia del consell, como pretende la
anulación del artículo 74 de la Ley de capitalidad.

Lo mismo sucede con el artículo 75, que son dos artículos
que en su aplicación directa por el municipio, lo que consigue
es aligerar los procedimientos que cuando han de intervenir
varias administraciones se vuelven complejos y farragosos y no
aportan ningún control. A estos dos artículos, el 74 y el 75,
también se oponen sus compañeros que rigen la corporación
municipal de Palma, pues es interesante saber esto.

En los artículos 76, 77 y 79 es incomprensible la petición del
Consell Insular de Mallorca porque de hecho, a través de la
actual ley, lo único que se materializa es la fórmula avanzada
que ya venía realizando la corporación municipal de Palma sus
actuaciones, siendo ésta reconocida explícitamente con
jurisprudencia múltiple a su favor, y la ley lo único que hace es
dar rango legal a esta actuación que, como he dicho
anteriormente, venía practicándose por los municipios con
sentencias favorables a las actuaciones realizadas. Los artículos
80, 81, 82, 83 y 84, que también el Consell de Mallorca quiere
recuperar, no suponen en ningún caso invasión de competencias
que tiene atribuidas el Consell de Mallorca, e inclusive algunas
de ellas la atribuye a los municipios la Ley de régimen
municipal y de régimen local de las Baleares.

Como se hace evidente en este debate, queda clara la
posición de aquéllos que defienden la descentralización como
un servicio más cercado al ciudadano y el respeto a la actuación
de las administraciones públicas, y los que piensan que
solamente la administración donde ellos ejercen el gobierno son
la que dan garantía de su actuación al ciudadano.

Como he dicho en anteriores actuaciones, los planes
generales de ordenación urbana han de cumplir una normativa
en su elaboración, han de tener en cuenta las DOT, que aprobó
el Parlament de las Illes Balears, han de tener en cuenta los
planes territoriales aprobados por los consells, en nuestro caso
el caso de Mallorca, por lo tanto, la aprobación de un Plan
general de ordenación urbana que respete y tenga en cuenta
estos niveles competenciales, que en su redacción hayan
participado, como establece el artículo 72, tanto el Govern como
el Consell de Mallorca, y que ambas administraciones han de
emitir un informe en donde expresen su conformidad o las
anomalías detectadas son garantías suficientes, entiendo yo,
para que el instrumento urbanístico posea los controles públicos
necesarios en una administración para cumplir los objetivos que
se pretenden del mismo.

En su intervención del pasado día 12 de febrero, la portavoz
del PSOE anunció que era fácil preparar la intervención porque
sostenía posturas coherentes y las coherencias siempre son
fáciles de defender. Mantenía en su discurso que los artículos
que se quieren enmendar van en contra de la legislación
autonómica, porque quitaba urbanismo y vivienda y se las daba

al municipio de Palma, se quitaban al Consell de Mallorca y se
daban al municipio de Palma. También anunciaba que el consell
y el municipio aprovechaban la modificación de la ley para
corregir cuestiones que habían quedado obsoletas en la
tramitación; hasta hoy yo no las he visto, he visto quejas por
parte del municipio de Palma, no he visto ninguna (...), a lo
mejor es que tenemos todavía que descubrirlas, pero bien.
Repetía la postura coherente que venía manteniendo desde que
empezó la tramitación del proyecto de ley de Capitalidad. Por
último, magnificaba que sólo el Partido Popular fue el que
aprobó la ley.

También la consellera del Consell, la Sra. Dubón, que
defendió ante esta cámara la propuesta, puso de manifiesto en
su intervención que las atribuciones en materia urbanística
otorgadas a Palma no existían en las cartas municipales de
Madrid y Barcelona, que estas competencias las tiene el
gobierno autónomo de Madrid y Cataluña. Hablando de
coherencia, creo que hemos de remarcar esto, hablando
coherentemente.

¿Por qué esa defensa de las competencias del Consell de
Mallorca en urbanismo cuando algunas competencias se dan al
municipio de Palma, cuando hemos visto que esta atribución
viene a completar aspiraciones lógicas, amparadas en
conclusiones nada sospechosas como son la Carta europea de
atribución de autonomía local, la Carta municipal de palma, la
Carta de Vitoria del 2004, donde la FEM defiende esta postura
y el Libro blanco del municipalismo, promovido por el gobierno
del Sr. Rodríguez Zapatero, del año 2005, pide que se haga
transferencia de competencias, ¿por qué esa obstinación a que
no? Es verdad que la Carta de Madrid y de Barcelona no
otorgan esta competencia, pero tienen otras; tampoco tienen
compensación económica por la capitalidad, sin embargo la de
Palma sí que tiene.

Es cierto que la Carta de Pamplona, la primera que hubo en
España, la Carta de capitalidad, sólo tiene compensación
económica y no tiene ningún otro tipo en cuenta de sus
circunstancias. La Ley de capitalidad de Palma tiene más altura
de miras, tiene más altura de miras, yo siempre tiendo a mirar
alto. (...) competencias plenas, no sólo urbanísticas, sino otras
áreas y compensación económica para subsanar los gastos de
capitalidad.

Y para ser todavía más coherentes, y les pido que presten
atención, un poquito de atención nada más, están muy atentos,
pero atención porque es muy importante lo que voy a decir
ahora mismo: se encuentra actualmente en tramitación en esta
cámara la Proposición de ley de actuaciones urgentes destinadas
a la obtención de suelo para vivienda de protección pública que,
en su artículo 2.1, establece que la planificación urbanística de
las reservas de suelo estratégico se realizará mediante unas
normas subsidiarias y complementarias de (...). A este efecto, el
Govern de las Illes Balears, el Consell de Govern de las Illes
Balears elaborará, tramitará y aprobará, con informe previo y
vinculante de los consells y ayuntamientos respectivos, las
normas antes dichas en los municipios en que se haya decidido
crear una reserva estratégica de suelo.
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¿No va más allá lo que acabo de leer que lo que se otorga
por la Ley de capitalidad a Palma de elaborar exclusivamente su
propio plan general? ¿No va lo anterior mucho más allá? Qué el
Govern de las Illes Balears quite esta competencia a los cuatro
consells insulares y a todos los municipios y la haga él, que no
tiene ninguna competencia para esto, porque al menos los
municipios tienen la competencia de iniciar el plan, iniciar la
petición, de hacer la propuesta y yo tengo que visársela, pero es
que el Consell de Govern no tiene ninguna, y se la queremos
quitar, y decimos que somos coherentes cuando en una cosa nos
oponemos y en la otra estamos todos callados. Es que no oigo
nada más que al Grupo Popular quejarse, a los demás ningún
grupo ha sacado esto a defensa, ¿cómo es posible que esto
ocurra aquí? ¿Dónde está la coherencia? ¿Alguien ha levantado
la voz para denunciar que esta ley sustrae competencias no sólo
al consell sino a los municipios?

Es verdad que Madrid y Barcelona no tienen competencias
para aprobar su plan general de ordenación urbana, porque a lo
mejor no le ha interesado, pero el Consell Executiu de la
Generalitat o el Consejo de Gobierno de Madrid no tienen
tampoco que se quiere atribuir el Govern de las Illes Balears.

Señoras y señores diputados, yo creo que la ley de
capitalidad está muy bien como se aprobó en esta cámara, que
no usurpa competencias a nadie, porque las que concede las
concede el Parlament de las Illes Balears y que, en el ejercicio
de sus competencias, no tiene que haber sospechas de que en el
municipio de Palma las ejerza como ejerce el otorgamiento de
licencias municipales, que las otorga como marca y como define
su plan general. En cualquier caso, y en cuanto al soporte de la
ley, he de manifestar que si esta ley se modifica se va a hacer
con los mismos votos a favor que tuvo la que está actualmente
en vigor, ni uno más, a lo mejor alguno menos, pero ni uno más;
y con más votos en contra que tuvo la que está actualmente en
vigor, uno más.

Por lo tanto, yo no puedo estar conforme en que
continuamente se esté cambiando las leyes, yo les pido apoyo
a esta enmienda, con texto alternativo, a la Proposición de ley
que pretende modificar la Ley de capitalidad de Palma, para que
de esta forma podamos reunirnos y mirar qué es conveniente
modificar, pero todos juntos, como ustedes ofrecieron al
principio, pero (...).

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Intervencions a favor de
l’esmena? No n’hi ha. 

Intervencions en torns en contra de l’esmena? Pel Grup
Parlamentari Mixt, la Sra. Marí té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Rodríguez, ja ho veu, vagi per endavant, li hauré de tornar a
votar en contra.

(Rialles de la intervinent)

Sap greu, eh? S’hi haurà d’esmerçar una mica més.

Bé, l’esmena a la totalitat, amb text alternatiu, a la
Proposició de llei RGE núm. 3251/07, de modificació de la Llei
23/2006, de capitalitat de Palma, que presenta el Partit Popular
té, des del nostre punt de vista, diverses inconsistències. La
primera evidentment, ja en vam parlar a l’altra intervenció, fa
referència al topònim mateix, la ciutat, capital de les Illes
Balears, es diu Palma; entre nosaltres s’ha dit senzillament
Palma i dir anar a Palma de Mallorca constitueix un signe de
descentrament i de submissió. Per què n’hem de dir de
Mallorca, hi ha cap altra Palma al nostra país? Dir-ne de
Mallorca senzillament serveix per distingir-la de les Palmes que
hi pugui haver a altres llocs del món i, per tant, des d’un punt de
vista d’estricte ús de l’onomàstica, de la toponímia, constitueix
un error que s’ha de rectificar. Esperem que aquest error
s’esmeni en comissió, encara que ens hauria agradat que el PP
ara i ja en aquests moments fos més respectuós amb l’Estatut
d’Autonomia, això és tenir una mirada d’alta volada.

Clar que en el mateix document els membres del PP parlen
d’Estrasburg, com si fos una vila de Castella-La Manxa, la
cocapital de la Unió Europea en català es diu Estrasburg,
fonèticament molt semblant al nom en alemany i també en
francès. Disculpau-me la deformació professional, però les
qüestions de toponímia, onomàstica i lingüística en general
poden ser rellevants perquè són indicadores sobre d’altres
qüestions.

Quant a la qüestió fonamental que ens ocupa, el Govern ha
decidit, d’acord amb el que marca el nou Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, que les competències en matèria de
planejament general recauen en els consells insulars, per la qual
cosa es rebutgen els articles 72 i 73 del capítol 3 de la Llei de
capitalitat, malgrat la supressió que proposa el PP de l’expressió
de la declaració d’interès general. Per tant, en aquest cas
recauen les competències en el Consell Insular de Mallorca i no
en l’Ajuntament de Palma. Així i tot, Palma es tendrà en compte
en l’ordenació del seu territori atenent les seves característiques
de capital de les Illes Balears, tal i com marca l’article 71 de
l’esmentada llei i que aquesta diputada considera que s’ha de
mantenir.

Fixem-nos en un aspecte fonamental: l’Ajuntament de
Palma limita per un costat amb Calvià i per l’altre amb
Llucmajor, imaginem què ocorreria si no hi hagués un
organisme supramunicipal que pogués decidir sobre qüestions
urbanístiques; ens trobaríem amb àrees discontínues dins un
mateix continu a la badia de Palma, les situacions que se’n
podrien derivar per contingències polítiques d’un moment
determinat podrien ser realment absurdes. En fi, no s’aguanta
per enlloc que cap municipi pugui decidir en solitari sobre el seu
urbanisme, ni tan sols si aquest municipi és el de Palma.
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A l’exposició de motius però, l’esmena a la totalitat que ens
presenta el PP, es refereix a la Carta de Vitòria, o sigui Gastéiz,
promulgada per la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies; s’hi diu que les ciutats grans han de tendir a tenir
competències en tots els aspectes sobre els quals han de prendre
decisions, entre d’altres se suposa que s’hi integra també
l’urbanisme. El que diu, per la seva banda, la Carta europea de
l’autonomia local resulta considerablement més vaga, queda una
mica difusa la idea de competències plenes i completes. Portant-
ho a l’absurd i a l’extrem, podríem dir que els municipis han de
buidar de competències, posem per cas, no ja només les
competències autònomes sinó que fins i tot els estats; Palma ha
de tenir competències en defensa o en fixació de fronteres? En
fi, deixem-ho estar.

Ocorre, senyores i senyors diputats, que la majoria de
municipis que es troben dins la federació espanyola esmentada
anteriorment, així com la majoria de províncies no són insulars
sinó continentals, i les coses van d’una altra manera diferent al
continent i a les illes. Per això comptam amb un estatut
d’autonomia propi, amb unes característiques específiques que
intenta ajustar-se a les necessitats de les nostres illes. Per
aquesta raó consider que no podem botar-nos alegrament allò
que disposa l’Estatut d’Autonomia i per tant només podem votar
en contra de l’esmena a la totalitat que ens presenta el Grup del
Partit Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Rodríguez, el nostre grup tampoc no el podrà votar. Però no el
podrà votar no per una reflexió recent, perquè sap, tot i que
vàrem governar junts a altres institucions, que a la legislatura
passada també, ja des del grup polític, com també des del
Consell de Mallorca, vàrem dir que aquesta Llei de capitalitat,
aquesta Llei de capitalitat, no una llei de capitalitat, i en això no
ens hem de confondre, aquesta Llei de capitalitat no era la que
convenia ni a Palma ni a Mallorca. I ho vàrem dir de manera
constructiva, però per escrit, i també de manera institucional. I
també, fins i tot, vàrem dir: alerta a fer lleis a mida en una
legislatura concreta, pensant en qui governa i quina institució,
perquè de vegades això es pot girar en contra.

Perquè creiem que dins l’estructura d’una comunitat
autònoma com la nostra, al final les institucions són les que
perduren i que els governs canvien. De totes maneres avui, aquí,
no parlam de la Llei de capitalitat, ho dic perquè de cada cosa
en parlarem al seu moment, avui parlam d’una esmena a la
totalitat de la proposta de llei que presenta el Govern, no de la
Llei de capitalitat.

Coincidim amb vostè que la carta aquesta municipalista, i
amb Estrasburg, però és que, des del Grup d’Unió Mallorquina
mai no hem negat el dret a Palma de tenir una llei de capitalitat,
mai, el que discutíem eren determinats articles, que, per cert,
molts pocs articles de molts que en tenia la Llei de capitalitat,
perquè crèiem que excedien en molt les competències
municipals.

La finalitat de la proposta de modificació de llei que fa el
Consell de Mallorca és purament i simplement trobar aquest
equilibri institucional consell municipi de Palma, en aquest cas,
tornar a trobar aquest equilibri municipal que s’havia trencat, i
a més -i en política això és important- trencat sense diàleg i
consens a les institucions, és a dir, s’havia trencat amb
l’oposició expressa d’una institució que en tema municipal té
moltes competències, com és el Consell de Mallorca. Per tant
ara és retornar a aquest equilibri.

Però no només perquè creim que és un tema de complir la
més mínima normativa, sinó que és un tema per evitar
determinades irregularitats o determinats escàndols que en
matèria municipal han tengut lloc en aquesta terra i fora
d’aquesta terra. Deixant anar que aquí no es tracta de colors
polítics, es tracta que creim que en política no es bo que cap
institució, cap institució tengui un terreny on la responsabilitat
política no pugui ser controlada o fiscalitzada. Es tracta
simplement de seguir el sistema garantista de filtre previ que hi
ha a tot el món occidental, a tot el món occidental. No es tracta
més que d’això, i per evitar zones o territoris sense cap control,
que era el que es volia fer amb determinats articles; torn repetir:
amb determinats articles.

Per tant aquesta modificació era necessària per moltíssimes
raons. Perquè havíem de complir l’equilibri també que dóna
l’Estatut d’Autonomia, perquè havíem de seguir amb aquest
control supramunicipal i perquè havíem de seguir amb les
garanties que ens demanen les institucions i els ciutadans. Però
és que, a més, no hem improvisat, és a dir, no és que digui “no,
és que si ara governa aquest o governa l’altre”, no, escoltin, és
que aquest sistema, com va recordar bé la consellera Dubón,
aquest sistema des de la transició democràtica ha funcionat, i si
ha funcionat i ha evitat molts de problemes, per què l’hem de
canviar i a més l’hem de canviar d’una manera abrupta? No és
improvisat perquè crec que va estar, i crec que no m’equivoc, en
els programes electorals de tots els partits que ara formen el
Govern. I a més es va dir que, en cas que es pugui formar
govern, aquesta llei s’ha de modificar precisament per evitar
abusos que precisament han estat i són el dia a dia, que són
notícia.

Però és que a més s’ha de modificar per un tema pacífic
entre les institucions, o sigui, el Parlament, la majoria, el
Govern, el Consell de Mallorca i l’ajuntament estan d’acord que
es modifiqui, però no és que es modifiqui per fer nous invents,
no, que es modifiqui per tornar a l’status quo legal que ens
demanava tot l’entramat normatiu d’aquesta terra.

Per tant Unió Mallorquina vol deixar molt clar que pensam
que hi ha d’haver una llei de capitalitat, que és un bon
instrument de gestió i que evidentment Palma necessita aquesta
llei de capitalitat, però ni Palma ni cap ciutat a l’Estat espanyol
necessita privilegis.
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Aquesta esmena a la totalitat..., vull recordar que estam
parlant de l’esmena a la totalitat per fer 14 articles, dels quals 12
estan agafats textualment, cortar y pegar, de la Llei de
capitalitat, i en realitat són dues modificacions que es duen a
dos articles. Reiteram aquesta necessitat de tornar a l’status quo
que hi havia; l’Estatut d’Autonomia, no una llei qualsevol, no,
el nostre Estatut d’Autonomia fa un repartiment de
competències que ja feia l’anterior i el fa ara, i record que
aquest Estatut d’Autonomia l’hem votat tots, deixant anar també
la Llei de consells. Es diu que una llei pot modificar una altra
llei; es parla de majories. Però vull recordar que hi lleis
normals, hi ha lleis (...), i hi ha lleis reforçades, com són les lleis
orgàniques. 

Per tant aquesta proposició de llei que en el seu moment
presenta el consell, que també hem de dir que és fruit, per
ventura, de les presses de complir el programa electoral, va
sofrir, o creim que ha estat un error, en el sentit que va derogar
tot el capítol tercer del títol VII. És a dir, que en aquest cas, i
evidentment no pot ser així, Palma es quedava amb menys
competències turístiques que les que té Fornalutx, però això
s’ha pogut resoldre amb les alAlegacions precisament que
presenta l’ajuntament. És ver que ens vàrem passar de frenada
en el sentit que no s’ha de derogar tot el capítol tercer del títol
VII, perquè evidentment hi ha totes unes competències que han
de quedar com estan, és deixar les coses com estan.

Les alAlegacions de l’ajuntament són claríssimes i crec que
per resumir vénen aclarides en tot l’articulat, bàsicament per
tornar al control supramunicipal de determinats temes, tornar a
la Comissió d’Urbanisme de tota la vida, i també del seguiment
del tema de sòl rústic, com poden ser interessos generals. Tota
la resta és evident que l’Ajuntament de Palma (...). Però també
vull aclarir que hi ha una matèria que moltes vegades confon, i
de fet s’ha confós, i he de dir que Palma o qualsevol municipi
té dret a elaborar el seu pla general; de tota la vida qualsevol
municipi elabora el seu pla general, només faltaria, només
faltaria. El consell en aquests casos l’únic que fa és un control
de legalitat, no d’oportunitat, de legalitat; en tema de
planejaments municipals i temes d’instruments d’ordenació no
diu si li pareix bé un planejament o no, simplement diu si està
ben tramitat, si hi ha errors tècnics o no, i això és una confusió
freqüent que convé no caure-hi, perquè no s’està dient a un
municipi com ha de créixer o com ho ha de fer; o sigui, està
mirant si compleix la normativa vigent.

Per tant recuperam un sistema organitzat, jerarquitzat, amb
un sistema de control, de seguretat jurídica i, sobretot, donam
estabilitat, o sigui, precisament perquè no s’ha d’anar a cada
moment canviant la llei hi ha un sistema jerarquitzat que ens ve,
insistesc, d’ençà de la democràcia, i precisament el que donam
és estabilitat, tornam a l’ordenament que hi havia de tota la vida.

Però és que fins i tot físicament, físicament, Mallorca, agradi
o no agradi, cada vegada és més una àrea metropolitana, agradi
o no agradi; no només de municipis de prop, que és ver; com
s’ha dit, on acaba Palma de Marratxí?, on acaba de Llucmajor
o de S’Arenal? Físicament és pràcticament el mateix, però no
només d’aquests pobles de devora, sinó que els ciutadans
d’Alcúdia que s’han de desplaçar a Palma tenen dret a dissenyar
les..., que hi hagi un organisme supramunicipal que pugui
dissenyar les carreteres, i per exemple una de les coses que deia
l’antiga llei era que fins i tot el municipi havia de dir per on

entraven les carreteres a Palma; era un autèntic..., jo supòs que
no es va fer expressament, però sí que fins i tot físicament i de
sentit comú eren coses que s’havien de corregir i avui
simplement es corregeixen.

Per tant tornam a la normalitat, els instruments d’ordenació
i de planejament passaran aquest control de legalitat, no
d’oportunitat, (...) els interessos generals i funcionarà la
Comissió d’Urbanisme com s’havia fet tota la vida, precisament
per recuperar aquesta tranquilAlitat, aquesta normalitat i aquesta
estabilitat i, a més, per recuperar-les en consonància, amb
consens de les tres institucions, Consell de Mallorca i també
ajuntament, és per allò que el meu grup votarà en contra de
l’esmena a la totalitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Pel Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca té la paraula el Sr. Miquel Àngel Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, senyors representants del consistori de Palma, també,
ens trobam avui amb el debat de l’esmena a la totalitat
presentada pel Partit Popular a la proposició de llei que va ser
presentada pel Consell de Mallorca i admesa a tràmit per
aquesta cambra dia 12 de febrer passat, de modificació de
l’anomenada Llei de capitalitat de Palma. 

Serà difícil evitar que aquest debat sigui en bona part una
reproducció, una repetició del que vàrem tenir aquest dia 12 de
febrer, i serà difícil perquè el text que avui ens presenta com a
esmena a la totalitat el Partit Popular és pràcticament una
proposta de conservació, de tornar al text original, al text,
perquè ens entenguem, que avui en dia està encara vigent. Hi ha
alguna novetat -tot s’ha de dir-, hi ha alguna novetat; no tot és
recorta y pega, hi ha alguna novetat, com la d’eliminar la
referència a les declaracions d’interès general, és a dir,
mantenir-les com a competència de la Comissió Insular
d’Urbanisme. Ho apreciam, senyores i senyors del Partit
Popular, com una rectificació positiva i una aproximació al que
nosaltres defensam; allò que es pugui fer en sòl rústic per la via
de l’interès general té, efectivament, implicacions
supramunicipals, i és raonable que correspongui al consell
insular concedir aquestes declaracions. Un mateix argument, per
cert, i amb més motius encara, es podria adduir per defensar que
tots els planejaments han de ser aprovats pel Consell Insular de
Mallorca.
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Hi ha una altra novetat a l’esmena del Partit Popular, hi ha
una altra novetat que és una disposició addicional segons la qual
-i llegesc literalment- “a l’àmbit territorial del Consell de
Mallorca la competència per a l’aprovació definitiva de
l’instrument de planejament urbanístic general dels municipis
de més de 50.000 habitants correspondrà al ple de la institució
insular”, una disposició en virtut de la qual se suposa que el
municipi de Calvià, per exemple, podria també aprovar els seus
instruments de planejament en el moment que passàs dels
45.000 habitants actuals a 50.000 o a 50.001. Aquesta és una
disposició curiosa o antiestètica, perquè una llei de la capitalitat
de Palma no sembla el lloc adequat per introduir modificacions
substantives que afecten a altres municipis.

Des del Grup del BLOC per Mallorca i PSM-Verds
rebutjam aquesta esmena, i ho feim amb els mateixos arguments
que vàrem utilitzar per acceptar la iniciativa legislativa que
venia del Consell de Mallorca. Per tant serà suficient que els
repeteixi amb molta brevetat.

La rebutjam, en primer lloc, i ja apuntava fa un moment
aquest motiu, perquè entenem que l’aprovació del planejament
per part del Consell Insular garanteix que s’apliqui la
perspectiva d’una concepció insular de l’ordenació del territori.
Allò que estableixi el Pla general de Palma afecta
inevitablement les zones limítrofes, com ja s’ha dit en un parell
d’ocasions, però també el conjunt de l’illa, i per tant és positiu
i necessari que passi pel corresponent òrgan del Consell de
Mallorca. 

La rebutjam, en segon lloc, perquè no pensam que en
aquesta qüestió Palma hagi de tenir un tractament diferenciat
respecte dels altres municipis. Als diputats del Partit Popular els
deu resultar familiar aquest argument, perquè els representants
del Partit Popular han argumentat no fa gaire i respecte d’un
altre llei que establir excepcions només per a Palma resulta
ofensiu per a la resta de municipis; no entenem, per tant, que ara
insisteixin que hi hagi un estat d’excepció urbanístic per a
Palma.

La rebutjam, en tercer lloc, perquè no estan els temps com
per anar abandonant procediments que suposin millorar les
garanties de legalitat de res que tengui a veure amb l’urbanisme.
És evident que hi ha les lleis i és evident que hi ha els tribunals,
i que, per tant, en una situació ideal la simple aprovació per part
del plenari de l’Ajuntament de Palma hauria de suposar totes les
garanties legals; però no estan els temps, com dic, per afluixar
controls de legalitat en res que tengui a veure amb l’urbanisme.
Vull donar un exemple que em servirà d’argument
circumstancial: en una situació en què el regidor d’urbanisme de
Palma fos, posem per cas, el que hi havia la legislatura anterior,
jo m’estimaria més que no es descartàs cap control de legalitat
que, per cert, sembla ser que en varen faltar molts.

També és cert, s’ha de dir de passada, que tot allò que faci
el Consell de Mallorca també ha d’estar sotmès a un control de
legalitat. L’actualitat també en aquest cas ho posa de manifest;
en aquest cas el control ja correspon als fiscals i als jutges, que
esperam i desitjam que treguin l’aigua clara de tot el que està
d’actualitat.

El Sr. Rodríguez ha dit en la seva exposició..., ha criticat,
entenem, si ho hem entès bé, una llei de mesures urgents en
matèria d’habitatge que ells mateixos han firmat i que ells
mateixos han avalat davant el Registre d’aquesta cambra. La
critiquen però la varen firmar. En qualsevol cas, en allò a què ha
fet referència, que és la qüestió de les competències municipals
i insulars, i dels consells insulars, nosaltres entenem que en
aquesta llei de mesures urgents en matèria d’habitatge estan ben
salvaguardades perquè els ajuntaments i el consell hi podran dir
la seva en un parell de moments de la tramitació i de manera
vinculant. Però aquest és, en qualsevol cas, un debat que
tendrem d’aquí a poques setmanes.

També ha dit el Sr. Rodríguez que aquesta llei no s’aprovarà
ni amb un vot més a favor que es va aprovar l’anterior. És
veritat, però també és veritat que s’aprovarà amb més consens
institucional. L’anterior es va aprovar, i li ho ha recordat el
representant d’Unió Mallorquina, es va aprovar amb l’opinió en
contra del Consell de Mallorca, i aquesta no té l’opinió en
contra del Consell de Mallorca de manera òbvia, perquè el
Consell de Mallorca va tenir la iniciativa legislativa; i respecte
de l’opinió de l’Ajuntament de Palma ja en vàrem parlar en el
debat de dia 12 de febrer. El que és cert és que l’Ajuntament de
Palma el va fer va ser rebutjar -l’Ajuntament de Palma actual-
rebutjar per majoria la moció que sobre aquesta llei presentava
el Partit Popular, i el que també és cert és que en aquesta llei hi
ha aproximacions i, per tant, s’arribarà a un text final amb un
ple consens institucional.

En definitiva reiteram el suport a la proposició de llei que va
presentar el Consell de Mallorca i, per tant, el rebuig a aquesta
esmena a la totalitat, perquè entenem que el text que ve del
Consell de Mallorca va en la línia de refermar que aquesta, el
Consell de Mallorca, és la institució competent per a l’aprovació
definitiva dels planejaments i que, davant ell tots els municipis
de Mallorca i de les Balears han de ser iguals.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Benvinguda i benvinguts els
regidors i les regidores de l’Ajuntament de Palma.

Vull començar la meva intervenció aclarint la postura del
Grup Parlamentari Socialista enfront de l’esmena a la totalitat
que ha presentat el Partit Popular a la proposició de llei de
modificació de la Llei de capitalitat de Palma, i ho vull fer per
dos motius. El primer és per evitar discussions, entrar en
discussions i argumentacions que vindrà en el seu moment en el
debat de les esmenes. I el segon motiu és per poder centrar-me
en aquelles qüestions bàsiques de compliment de la distribució
de competències que aquesta cambra té l’obligació de respectar,
fugint de debats potser més tècnics que deixaré per a la
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ponència que s’obrirà tot seguit independentment del resultat
d’aquest debat.

El que vull dir, Sr. Rodríguez, llisament i clarament, és que
el Grup Parlamentari Socialista no donarà suport a l’esmena a
la totalitat que vostès presenten perquè, tal com ja vàrem dir en
el debat de la presa en consideració de la proposta de llei feta
pel Consell de Mallorca, nosaltres considerem que s’han de
suprimir els articles 72 i 73 d’aquesta llei. Per aquest motiu, i
perquè el debat sencer del capítol solament es pot fer tenint en
compte les esmenes fetes per tots els grups, no entraré ara a
debatre la resta d’articles que vostè ha defensat en la seva
formulació inicial. Naturalment sí argumentaré la modificació
que fa a l’article 77, les que fa als articles 72 i 73, i faré un petit
comentari a la disposició transitòria. Insisteixo, no entraré en la
discussió dels articles que estan ja redactats en la llei i que com
a tals segurament quedaran perquè nosaltres també els hem
presentat una esmena en el sentit que siguin inclosos.

Tal com vaig dir el debat de la presa en consideració i tal
com ha vingut repetint aquest grup parlamentari en els tres
debats que hi ha hagut en aquest ple en relació a la Llei 23, el
motiu pel qual defensem la supressió dels articles 72 i 73 és
molt senzill: volem assegurar el compliment de les (...) vigents
i aprovades per aquesta cambra. Jo li repetiré el mateix que han
dit les persones que m’han precedit: la Llei 9 de 24 de juny del
1990, d’atribució de competències als consells insulars, i el
nostre Estatut d’Autonomia en la seva redacció darrera.
Concretament el que volem és tornar al Consell Insular de
Mallorca les competències relatives a l’aprovació definitiva dels
instruments de planejament del municipi de Palma, de les seves
modificacions, adaptacions o revisions, de la resolució dels
expedients de declaració d’interès general i la resolució de la
solAlicitud per a la realització d’activitats en sòl qualificat com
a rústic, que, com vostè molt bé ha de saber, en la legislació que
li acabo de mencionar li són reconegudes com a pròpies al
Consell de Mallorca. És així de clar.

Però com que encara que està molt i molt clar i per tant si no
s’entén o no es vol acceptar és que deu ser per qualque qüestió
diferent a les que jo entenc que són les de la lògica, faré un xic
de memòria respecte al tràmit de la Llei 23. En el tràmit
d’audiència que es va concedir al Consell de Mallorca, que
governava llavors Unió Mallorquina amb el suport del Partit
Popular, aquella institució es va oposar fermament al contingut
dels articles 72 i 73, i ho va fer argumentant dos motius que jo
li llegiré talment. El primer era, i ho diré fins i tot amb les
paraules del mateix consell, que la regulació del sector
d’urbanisme i habitatge escapava d’un plantejament global, ja
fos des de la vessant de la delimitació competencial de les
diverses administracions implicades, com des del vessant relatiu
a l’establiment de règims de regulació material paralAlels als que
són la regulació vigent, i que -argumentava llavors el consell-
el contingut a debat d’aquests articles 72 i 73 produïa una
inapropiada i disgregadora regulació material. Igualment la
postura del consell del 2006 destacava que en l’aspecte de la
distribució competencial el projecte de llei de capitalitat
neutralitzava o reconfigurava -insisteixo, un consell de Mallorca
governant pel PP, governat per Unió Mallorquina amb el suport
del PP-, deia que aquests continguts neutralitzaven o
reconfiguraven a través de diferents mecanismes i també en
graus distints l’exercici de competències atribuïdes al Consell
Insular de Mallorca amb caràcter de pròpies, d’acord amb el que

recollia llavors l’article 39 de l’Estatut i ara recull l’article 70
del recentment aprovat.

Igualment aquests varen ser els arguments emprats per la
consellera Dubón en la seva presentació de la proposició de llei
quan ho va fer fa pocs dies, el febrer. Encara que aquests són els
arguments cabdals per donar suport a l’eliminació dels articles
72 i 73 de la Llei de capitalitat de Palma, el cert és que la seva
supressió, contràriament al que vostè argumenta, Sr. Rodríguez,
ve a donar major efectivitat a la tramitació dels expedients,
sense minvar el dret de participació tant dels distints membres
que integren el consell insular com del municipi de Palma. 

D’altra banda, el retorn de la competència per a l’aprovació
definitiva del plantejament general a favor del Consell Insular
de Mallorca no es planteja, en cap cas, com contrari al principi
d’autonomia municipal, sinó que, com succeeix amb la resta de
municipis de les Illes Balears, es considera convenient i
recomanable sempre una segona lectura d’estricte control de
legalitat. En aquest sentit una altra dada que no es pot oblidar en
aquest debat és que durant els 17 mesos transcorreguts entre
l’aprovació de la llei i el canvi de govern a l’Ajuntament de
Palma, el govern municipal del PP no va ser capaç d’endegar
cap dels..., ni desenvolupar les noves competències que li
atribueix la llei, cap ni una. 

O sia, arribats a aquest punt del debat a mi m’agradaria
recordar tres dades. La primera és que hi ha hagut una oposició
ferma i sòlidament argumentada als continguts dels articles 72
i 73 des del primer moment per part de tots els grups
parlamentaris; aquesta oposició va fer que el PP aprovés la llei
en solitari. Segona dada que m’agradaria recordar: des del
començament es va produir una ferma i argumentada oposició
per part del Consell de Mallorca respecte al contingut d’aquests
articles 72 i 73. I, Sr. Rodríguez, no li sembla una bona prova
que qualque cosa no funciona bé en aquesta llei, tal com li hem
anat repetint amb les esmenes que hem presentat, la
impossibilitat que en 17 mesos no s’hagi pogut posar en marxa,
no s’hagi pogut endegar cap de les noves responsabilitats que se
li atribueixen a l’Ajuntament de Palma? 

En relació a les modificacions que s’introdueixen ara, en els
articles 72 i 73, en el text alternatiu que ens presenta el PP, jo
voldria dir un parell de coses. La primera és que la supressió
d’aquesta frase, “així com també de la revisió o modificació de
la declaració d’interès general dins el seu terme municipal”, en
el punt 2 de l’article 73, el que fa és tornar a la Comissió Insular
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric les
seves competències en relació a la declaració d’interès general,
i fins aquí hi estam d’acord; però el manteniment de la resta del
redactat per allò que es refereix a les competències municipals
sobre la (...) definitiva dels instruments de planejament general,
la seva modificació, revisió o adaptació entra en contradicció
amb el projecte de llei al qual dóna suport aquest grup
parlamentari Socialista. 
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I en relació al nou redactat de l’article 73 el que fa és
mantenir la creació d’una subcomissió municipal d’urbanisme,
si bé deixa clar, contràriament al que passava amb el redactat
actual de la Llei 23, que aquesta subcomissió es crea en el si de
la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i
Patrimoni Històric del Consell de Mallorca. Sembla oportú dir,
encara que això no canviï res el sentit del nostre vot, també
perquè vostè ho ha utilitzat com un argument de pes, que a
l’exposició de motius, i vostè també ho ha dit aquí ara, del text
alternatiu que ens presenta se cita la carta de Vitoria Gasteiz -jo
també diré els dos noms-, que propugna que les peticions
d’interès general en sòl rústic siguin resoltes pels ajuntaments
sense intervenció d’altres instàncies, i vostè això ho utilitza com
un argument, quan en el contingut de la llei vostè el que proposa
és crear una subcomissió; llavors aquí entrem en una
contradicció entre la seva exposició de motius i el fet de crear
aquesta subcomissió. Donat que el Grup Parlamentari Socialista
està d’acord amb la supressió d’aquest article 73 no considerem
adient tampoc el nou redactat.

I encara que ja en parlarem de forma més complerta en la
tramitació de les esmenes parcials ja li avanço que el punt 4
afegit a l’article 73, sobre el patrimoni municipal de sòl,
considerem que no té sentit ni en la seva ubicació en el text, ja
que no guarda cap relació amb la resta del contingut d’aquest
article 73, ni tampoc no guarda relació amb el procediment a
seguir en els suposats de revisió del planejament general.

M’explicaré. Sembla que del contingut del nou apartat
proposat es dedueix que la inclusió de titulars solament seria
exigible en els suposats de modificació per iniciativa privada o
pública del planejament general. En aquest sentit clar aclarir que
actualment si es tracta d’una modificació promoguda per la
iniciativa privada, l’article 53 del text refós de la Llei de sòl del
1976 exigeix la inclusió d’un document en el qual figurin els
titulars registrals dels terrenys inclosos en el seu àmbit; i si es
tracta d’una modificació promoguda per la iniciativa pública,
llavors actualment és d’aplicació el que disposa l’article 59.6 de
la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. En qualsevol cas les persones
o entitats que no siguin titulars objecte de modificació no poden
ser considerats com a interessats i, en conseqüència, no són
susceptibles de notificació individualitzada. Per tots aquests
motius, l’acceptació d’aquest nou apartat que ens proposa el
Partit Popular el que faria, solament, és augmentar les dificultats
que són considerables de tramitació de les modificacions del
planejament general.

I en relació amb la disposició addicional que inclou el text
alternatiu, jo no hi entraré perquè com que el Grup Parlamentari
Socialista ha presentat una esmena i ja la debatrem en el tràmit
de les esmenes parcials, jo no voldria ara perdre’m en aquest
debat.

Sr. Rodríguez, li vinc dient el que ja li vaig dir l’altra
vegada, és fàcil debatre quan hi ha claredat en els arguments,
vostè ha dit: vostès proposen que hi hagi, en aquesta llei de
mesures urgents, una distribució de competències que tampoc
no s’ajusta, podríem dir, a la legalitat. La diferència fonamental,
Sr. Rodríguez, és que aquesta llei de mesures urgents està
pactada i vostès no varen aconseguir, a pesar del seu compromís
en ferm, pactar ni una miqueta la Llei de capitalitat, aquesta és
la diferència fonamental.

Es tracta en aquest cas de tornar unes competències al
Consell de Mallorca que varen ser incorrectament atribuïdes a
l’Ajuntament de Palma, a pesar de les reiterades denúncies que
els grups parlamentaris i el propi consell van fer. El meu
argument sempre és el mateix, no s’ajusta a la distribució
competencial que hem aprovat a dues lleis fonamentals: la Llei
de consells, de competència dels consells, i l’Estatut. Vostè diu,
ens acaba de dir que sempre li agrada mirar d’alçada, jo em
pregunto, Sr. Rodríguez: hi ha més alçada, es pot mirar més alt
que l’Estatut d’Autonomia, es pot mirar més alt? M’agradarà
ara que em contesti això.

El Consell de Mallorca, amb la seva iniciativa, demana que
aquest Parlament l’empari rectificant allò que no s’ajusta a la
normativa superior. Naturalment, el Grup Parlamentari
Socialista donarà suport a aquest emparament. I vostès, Sr.
Rodríguez, em sembla que haurien de pensar-se molt bé si volen
seguir defensant propostes que no s’ajusten al nostre
ordenament superior.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Rodríguez, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Voy
a empezar, Sra. Alberdi, por dos cuestiones, en primer lugar,
decirle que me gusta muchísimo más el tono de esta
intervención que el que tuvo usted cuando fue admitida a
trámite la ley, me gusta más, creo que es más constructivo, creo
que el debate de hoy ha estado mucho mejor, pero vamos creo
que nos debemos alegrar. Voy a ponerle un ejemplo, señora, de
la tierra en que nací, yo soy un mallorquín que nació en Alicante
y que lógicamente pues reivindica también sus raíces; en mi
tierra hay un sistema de riegos perfecto, que dejaron los árabes,
como todos los que hay por la zona también ésta, en donde las
acequias conducen el agua, y hay un elemento, que es un
tablacho, que se llama así, que se pone para que el agua no pase
y pueda inundar los terrenos; pues mi impresión y de la mayoría
de alcaldes de estas islas, de cualquier color político, es que los
consells insulares son hoy un tablacho que dejan pasar hacia
abajo el acercamiento de la gestión pública a los municipios. De
hecho, la transferencia que se ha hecho del gobierno al Estado,
primera descentralización, del Estado a la comunidad autónoma,
primera descentralización; la que se ha hecho de este
Parlamento a los consells, segunda descentralización, no ha
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tenido continuidad en que los consells insulares descentralicen
su gestión a los municipios, más bien algunos inclusive quieren
fogacitar los municipios, (...) preparan para recuperar
competencias municipales que no son suyas.

Dicho esto, con todo el cariño del mundo, pero la verdad es
que mientras no se hagan transferencias de los consells a los
municipios esta es la realidad que tenemos, llevamos muchos
años de transferencias del gobierno a los consells, y a los
municipios llevamos muy poquitas. Pero la verdad es que, como
ha dicho anteriormente, ha reconocido el conseller, el diputado
de Unió Mallorquina, que tiene cierta experiencia, el Consell de
Mallorca se ha pasado cinco pueblos en la propuesta que pone
de modificación de la ley; no solamente, mire, había, la verdad,
una oposición muy fuerte sobre el artículo 72 de la ley, en el
resto no; el Consell de Mallorca propone modificar, o sea,
recuperar el 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
y luego unas enmiendas, unas disposicionales adicionales, yo,
señor, no sé quien ha sido el que ha hecho alegación como
nosotros del ámbito territorial del Consell de Mallorca, (...) del
instrumento de planeamiento urbanístico general de los
municipios de más de 5.000 habitantes corresponde al Pleno de
la institución.

Lo repetiré, por si no lo ha escuchado la presidenta del
Consell de Mallorca, lo que usted proponía, señora presidenta
del Consell de Mallorca, era que fuese la Comisión Insular de
Urbanismo, que puede estar ocupada por miembros no electos,
la que aprobase el planeamiento de los municipios de más de
5.000 habitantes, y yo lo que le propongo a usted es que sea el
pleno de la corporación, los electos, los señores que respondan
ante los ciudadanos, porque los otros posiblemente no
respondan a esta transparencia de legalidad en cuanto al tema
éste. Yo es lo que dije, no he dicho nada más, nada más que
ponerle ésto.

Yo, señora, terminando pronto, porque (...) ya que está todo
decidido, señora Esperanza Marí, mire, yo me llamo José María,
y yo decidiré si me llamo José, si me llamo Pep, si me llamo
Pepe o Josep, pero seré yo. Mi padre me puso José María,
entonces iban los padres a dar los nombres, me puso José María,
pero yo soy el que puedo inclusive cambiarme el nombre. Hace
años, los grupos de izquierda propusieron en Menorca que
Ciutadella, que siempre ha estat Ciutadella es digués Ciutadella
de Menorca. I ara no sé per quina raó, també els grups
d’esquerra volen que Palma no es digui Palma de Mallorca, es
digui Palma. Em pareix molt bé, però aquesta competència és
exclusiva i sobirana del municipi de Palma, del seu
ajuntament, no de este Parlamento. Por lo tanto, respetemos las
competencias de cada uno, porque es su municipio, el municipio
de Palma que dirá si se llama Palma o Palma de Mallorca, no la
ley del Parlamento, es el municipio que tiene que decir esto. Y
si ustedes tienen mayoría, promuevan allí que en vez de Palma
de Mallorca se llame Palma, me parece muy bien, pero aquél es
el sitio, no aquí.

Yo creo que hemos dado un paso importante, yo creo que
todos hemos reconocido que hay dos artículos en donde estamos
conformes, que son el 72 y el 73; yo no sé por qué no tiene que
haber una comisión especializada para que trate los asuntos de
la ciudad de Palma, una ciudad compleja urbanísticamente, con
muchos problemas, y que creo que es mucho mejor que haya
una comisión permanente, una subcomisión permanente, dentro
de la Comisión de Urbanismo, para que haga esto. No sé qué
mal tiene esto, creo que es bueno, sería muy especializada, sería
muy acorde con el tiempo. Y por lo tanto, señoras y señores, yo
les pido el apoyo a esta enmienda a la totalidad.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sí, Sra. Presidenta. Yo pido el apoyo, si lo obtengo, pues
mira, me felicitaré por él, y si no lo obtengo evidentemente no
podré contar con esta aprobación.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam al torn de contrarèpliques i, per
un temps de cinc minuts, la Sra. Marí, no vol intervenir. Unió
Mallorquina? El Grup Parlamentari BLOC per Mallorca? Pel
Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, presidenta. Sr. Rodríguez, jo li torn a dir el
que li vaig dir l’altra vegada, evidentment vostè el que fa és
posar en dubte la distribució de competències que hem aprovat,
m’ha donat aquesta sensació, que vostè estava dient que els
consells actuaven com a un tablacho, em sembla que ha dit, que
el que feia era, i per tant em sembla que el que posava en dubte
era la distribució competencial. Jo li vaig dir l’altre dia, la
cambra està autoritzada legalment a presentar modificacions a
l’Estatut, sí, que potser hauríem de fer, en realitat és qui en té la
competència; però, realment vostè el que està dient és que
aquesta cambra estaria èticament autoritzada a tornar presentar
modificacions a l’Estatut quan l’acabem d’aprovar, i per
consens? Realment vostè està dient això?

Jo, Sr. Rodríguez, només li vull dir, i vull ser mot breu, el
que ara debatem és una iniciativa del Consell de Mallorca
carregada de raó, perquè li repeteixo, li repeteixo, el contingut
d’aquests articles 72 i 73, amb la formulació que vostè fa en el
seu text alternatiu, va en contra la legislació de la qual ens hem
dotat.

Tinc la sensació que des del 2006, quan vam començar a
debatre aquesta llei, estam sent obligats a argumentar obvietat,
arguments obvis que no volen ser escoltats. I jo, Sr. Rodríguez,
soc de les que comparteixo aquesta idea que va dir Ortega i
Gasset que l’esforç inútil produeix melangia, i jo no en vull de
melangia per a ningú dels que seguim aquest debat, per tant, no
li tornaré a repetir els arguments. Jo ja li vaig dir que, jo he dit
amb les paraules del Consell del 2006, ho he dit amb les
paraules de l’ajuntament del 2008, ho he dit amb les meves
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pròpies paraules, el més acurades possible, només he de dir que
no podem acceptar la seva esmena a la totalitat perquè inclou
continguts que van en contra de la nostra legalitat. El que li dic
és que en el tràmit d’esmenes parcials aquest grup parlamentari
acceptarà totes aquelles esmenes que vagin a favor de la major
eficàcia de l’Ajuntament de Palma i de la major coordinació.

Jo no sé si l’Ajuntament de Palma, si el Consell de Mallorca
es va passar de frenada, no sé com dir-ho, crec que aquí el que
s’ha fet és política, i aquesta cambra ha fet el que havia de fer,
que és intentar compaginar els interessos de totes les
institucions, que aquesta és la nostra obligació. Per tant,
nosaltres donarem suport, per descomptat a aquesta esmena a la
totalitat no, perquè no ens sembla que acompleixi la legalitat
mínima ni que estiguem èticament autoritzats a fer aquestes
modificacions que sembla que es dedueixen de la seva
intervenció, i el que li vull dir és que de cap manera donarem
cap suport a coses que tinguin a veure, ni a les esmenes parcials,
amb deixar controls de legalitat que en aquesta comunitat
autònoma, i com ens ha anat fins ara, són estrictament
necessaris.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. I passam doncs a la votació,
passam a votar, votam.

Sí, 29; no, 30.

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

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 27, de dia 15
d'abril del 2008.

- Pàg. 1243.

Allà on diu: EL SR. COLL I CARRERES:

Ha de dir: EL SR. COLL I CANYELLES:
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