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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats, benvinguts al nou
període de sessions. Si els sembla començam amb el torn de les
preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 8008/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a valoració de la temporada turística actual.

La primera és la presentada pel diputat Joan Flaquer i
Riutort del Grup Parlamentari Popular. Sr. Flaquer, té la
paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sr. Conseller de Turisme, ara que reprenem aquesta tasca
parlamentària i coincidint que som al final ja, pràcticament,
d’aquesta temporada turística o almanco de la temporada alta
turística, crec que és bo fer una valoració d’aquesta temporada,
encara que sigui provisional, perquè no està acabada i això és el
que voldríem conèixer avui en paraules del conseller de
Turisme. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sr. Presidenta. Senyores i senyors diputats, bon dia.
Sr. Flaquer, quan vaig rebre la pregunta el primer que se’m va
acudir era respondre el que responia vostè als periodistes quan
li feien la mateixa pregunta dia 15 de setembre: “fins a finals de
temporada no feim valoracions”, 2005, 2006 varen ser les seves
respostes. No obstant això, a causa de la situació, crec que sí
que faré un avanç. 

Un avanç que crec que és important. Com vostè sap, estam
parlant encara de dades que són provisionals. Si haguéssim de
contestar el que diuen segons quins empresaris en aquests
moments, diuen que la temporada turística serà similar, segons
a quines zones. Jo vull anar un poc més enllà, tal vegada
estaríem parlant d’un any amb unes diferències significatives,
seguim parlant d’acumulats d’un any que té una gran diferència
amb l’anterior per allò que ha estat la temporada mitja de
primavera, però podríem parlar bàsicament, amb dades més o
manco fiables, de l’acumulat gener-juliol. Bàsicament amb una
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planta oberta del 60,1% el 2007 teníem una ocupació del 74,8%,
amb una planta oberta del 57,2, això sí a l’illa de Mallorca,
estaríem parlant del 75,6 d’ocupació de gener a juliol.
Bàsicament els números serien iguals, a Menorca tendríem un
poc més de planta oberta i un percentatge lleugerament menor
del 72 al 66; a Eivissa i Formentera estaríem parlant d’obertures
similars, uns dos punts de diferència, i d’ocupacions amb un,
dos punts de diferència. 

Això ens dóna un global a les Illes Balears de 73,6% de
planta oberta fins el juliol, de 73,5 el 2008, amb un 54%
d’ocupació el 2007, amb un 52,3 el 2008. Bàsicament, també
podríem parlar del mes d’agost amb ocupacions i obertures molt
similars, tal vegada amb una diferència d’un, dos punts. Per
mercats, tal vegada estaríem parlant d’un increment del mercat
alemany, lleuger, parlaríem d’una disminució del britànic i de
l’espanyol, la qual cosa ens dóna uns números globals molt
similars.

Però jo vull anar un poc més enllà. Les dades de Frontur en
aquests moments, el que ens va arribar de turisme estranger a
l’illa de Mallorca no està publicat. Com vostè molt sap es fa el
22 de setembre. Hauríem de parlar també de rendibilitat. Sabem
en aquests moments que les pernoctacions tenen una lleugera
diferència respecte de l’any passat, quasi un 4%, però l’estada
mitjana creix quasi un 3,1%.

Aleshores, bàsicament, i llavors entraríem per zones,
nosaltres farem la valoració com vostè ha avançat dins el mes
d’octubre, hi ha dades de rendibilitat, d’ocupacions, de
pernoctacions, d’allotjaments, en definitiva, pel moment que és,
avanç aquesta resposta i he de dir que esperam tancar amb
números similars i que continuam preocupats pels
esdeveniments econòmics a nivell espanyol i a nivell mundial.

En definitiva, accepti aquestes dades com a provisionals.
Les que tenc les pot tenir en voler i continuarem fent
valoracions les següents setmanes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sr. Conseller, li agraesc profundament aquesta valoració encara
que provisional com vostè molt bé diu.

Pens que la impressió i la sensació que hi ha en aquests
moments és que estam davant una temporada turística similar,
però que trenca una dinàmica. Trenca una dinàmica de
creixement que s’havia produït durant els darrers anys. Crec que
en aquest moment assistim a una sèrie de fets que són
vertaderament preocupants, la fallida d’un majorista de viatges
britànic, la situació difícil i complicada de moltes companyies
aèries de les quals depenen, moltíssim, les nostres principals
empreses. Una dada també indiscutible de què no ha parlat vostè
és que enguany s’han creat menys llocs de feina en el sector
turístic. L’ocupació laboral en el sector turístic ha minvat. I jo
voldria abans de res, Sr. Conseller, dir-li que aquest grup
parlamentari i aquest portaveu no recrimina res a aquest govern

ni atribueix cap responsabilitat sobre aquestes qüestions al
Govern.

Sabem que hi ha una conjuntura internacional, que aquesta
conjuntura internacional naturalment afecta també la nostra
economia, el nostre turisme i, per tant, crec que no seria creïble
-i nosaltres volem fer una política d’oposició basada en la
credibilitat- que nosaltres ara diguéssim que aquesta situació
preocupant en el món del turisme i especialment -permeti’m que
li ho digui, Sr. Conseller- al món del treball i especialment
també al món de l’oferta complementària i del comerç turístic,
sigui una responsabilitat seva. Crec que seria manca de
credibilitat si jo digués això, però el que sí li he de dir a
continuació és que a vostès els correspon a partir d’aquest
moment dissenyar i executar les polítiques que evitin aquesta
situació d’incertesa.

A vostès els correspon aquesta política, una política sobretot
basada en el producte i una política sobretot basada en la
promoció. En aquest sentit, li vull dir que farem una oposició
centrada en el fet que treballi en la millora del producte. Li he
de dir, amb dolor en el cor, que creim honestament que hem
perdut un any, que hem tudat un any amb el tema de la reforma
integral de la Platja de Palma. Vull desitjar des d’aquí tot el
nostre suport i tot l’èxit possible a la nova responsable d’aquest
projecte, però creim que, malauradament, hem perdut ja un any
i el volem convidar que sigui valent, que sigui reivindicatiu i
que sigui exigent dins el seu govern en matèria de promoció
turística. En una situació com aquesta, les Balears mereixen uns
pressuposts de promoció turística que siguin capaços de complir
les expectatives del sector i que siguin capaços de complir els
seus objectius en els moments que s’acosten, tan delicats i tan
difícils com tots estam vaticinant i pronosticant. 

Tengui l’absoluta seguretat que amb nosaltres comptarà amb
un aliat en aquest sentit, tant en un projecte com en l’altre, i que
intentarem fer tot el possible per tal que del turisme no facem
política de partit, sinó senzillament política per tal que se’n
puguin beneficiar els ciutadans.

I ara comença a ser hora, li ho dic de tot cor, que comencem
a fer feina amb aquestes qüestions perquè no viurem eternament
de rendes durant els propers anys.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer.

(Alguns aplaudiments)
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I.2) Pregunta RGE núm. 8035/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, relativa a accessibilitat al
transport públic.

La següent pregunta la formula el Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias, del BLOC, i versa sobre el tema de la mobilitat.

Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, després d’aquest primer inici
sobre valoració i situació econòmica realment no tendrà el
mateix abast i tanmateix hi ha moltes persones de mobilitat
reduïda per a les quals totes les polítiques d’accessibilitat també
són importants i per tant, nosaltres ens interessam per un tema
d’aquest interès. 

Demanaríem al conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori, quines mesures du a terme la conselleria per millorar
l’accessibilitat al transport públic? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, en tema d’accessibilitat
en transport públic interurbà s’ha fet molta feina durant aquest
any i encara en queda molta per fer perquè, de fet, per complir
la Llei 93 hi ha hagut quinze anys, però no s’han fet tots els
deures durant aquests anys. Tant és així que un mitjà de
transport tan recent com és el metro incomprensiblement no era
accessible a les persones amb discapacitat. 

Per tant, les principals mesures que duim des de la
conselleria són: en primer lloc, hem augmentat el pressupost per
al finançament per a l’adaptació de vehicles de transport per
carreteres, de vehicles ja existents, s’ha augmentat un 25% i
s’ha avançat la convocatòria del 2008; per altra banda, els nous
contractes dels programes que es fan ja obliguen a tenir els
vehicles adaptats, el metro i totes les seves estacions ja són
accessibles, s’han habilitat les unitats mòbils i s’han duit a
terme totes aquelles obres en aquells ascensors que tampoc no
eren accessibles de les estacions, com per exemple la de Jacint
Verdaguer i la de Son Costa. També s’han duit a terme a totes
les estacions itineraris d’accessibilitat, on s’han instalAlat
franges de paviment amb textura diferenciada per a les persones
que tenen discapacitat visual. Això s’ha avançat al decret del
2003, que encara tenim temps per fer aquestes adaptacions, i
també s’han adaptat altres serveis a les estacions, lavabos,
rampes, etc.

Pel que fa al tren, s’està revisant l’accessibilitat a les
estacions de tren i, com no pot ser d’altra manera, les noves
unitats de tren elèctriques, que s’han comanat ja, disposaran de
tots els sistemes d’accessibilitat normatius.

Per tant, com veu, la conselleria fa feina intensament en això
i colAlabora a més a més amb les associacions de persones amb
discapacitat per tal d’analitzar periòdicament la situació de
l’accessibilitat i també per millorar l’accessibilitat a altres
mitjans de transport, com per exemple els avions i els vaixells.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Vol afegir qualque cosa el Sr.
Alorda?

I.3) Pregunta RGE núm. 8040/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a finançament per
eficiència energètica i energies renovables.

Passam, idò, a la tercera pregunta que és la presentada per la
Sra. Margalida Mercadal. Sra. Mercadal, té la paraula.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. És una pregunta per a la Sra.
Consellera de Comerç, Indústria i Enèrgia. Sabem que un dels
objectius del Pla director sectorial energètic de la seva
conselleria és impulsar l’estalvi i la racionalització de l’ús de
l’energia, així com promoure possibles fonts d’energies
renovables. Ens consta que el mes d’abril passat va firmar vostè
un conveni amb l’Institut per la diversificació i estalvi
d’energia, entitat pública dependent del ministeri, conveni que,
suposam, venia acompanyat no únicament d’uns objectius
concrets, sinó també del seu finançament.

Independentment, li volíem demanar, quin finançament ha
aconseguit de l’Estat la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia per tal de promoure l’eficàcia energètica i les energies
renovables? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Sra. Vives, té la paraula.

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

Bon dia, senyores i senyors diputats, Sra. Presidenta, Sra.
Mercadal, com ja hem manifestat reiteradament un dels
objectius de la conselleria és aprofundir precisament en la
millora de l’eficiència energètica per tal de contribuir a la minva
de consum, que és un dels objectius fixats a nivell europeu. Per
això, hem negociat amb l’Estat -com vostè bé ha dit- i hem duit
a terme una signatura que contempla dos convenis. 

Un dels convenis està encaminat a estratègies d’estalvi i
eficiència energètica i suma un total de 4.682.674 euros i l’altre
és per suport, actuacions públiques a l’àmbit de les energies
renovables amb un total de 1.815.450 euros. Aquests dos
convenis sumen més de cinc milions d’euros distribuïts en vuit
línies d’ajudes, i això suposa un increment del 18% respecte del
que es va aconseguir l’any passat, ja que hem aconseguit un
milió d’euros més. 
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Com ja he comentat, són vuit línies d’ajuda destinades a la
millora de l’eficiència energètica i al consum d’energia i estan
encaminades, sobretot, a transports, al sector industrial, als
ajuntaments i també, molt especialment, a les famílies.
Precisament en les famílies s’han centrat actuacions, com són
les ajudes Renove domèstic a què destinam 2.645.000 euros per
tal d’adquirir electrodomèstics eficients com són aires
condicionats, geleres, calderes i, precisament, en aquests
moments, hi ha una línia d’ajuda oberta en aquest sentit. Això,
evidentment, a part d’ajudar l’estalvi energètic, també ajuda a
alleugerir la factura de l’electricitat a finals de mes. 

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vives. Vol... 

I.4) Pregunta RGE núm. 8041/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rehabilitació de barris i zones.

Si no vol fer ús de la paraula la Sra. Mercadal passarem al
següent punt de l’ordre del dia que és la pregunta del Sr. Joan
Boned i Roig, del Partit Socialista. Té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller d’Habitatge, ja sé que
pot semblar estrany i sorprenent que, des de la seva conselleria,
hi hagi preocupació real per la situació en què es troben alguns
o molts barris dels municipis de les nostres illes, però és així.
Prova d’això, d’aquesta preocupació, és la feina que es fa des de
la seva conselleria. Sense anar més lluny, s’està treballant en
una futura llei de barris que serà molt important de cara a la
recuperació de totes aquestes zones. I no només això, sinó que
abans de la tramitació d’aquesta llei, des de la seva conselleria,
s’ha tret una convocatòria d’ajudes per a la recuperació
d’aquestes zones. 

Dit tot això, tenim especial interès a conèixer quina ha estat
la resposta dels ajuntaments a aquesta iniciativa i, per això, ens
agradaria saber concretament, quantes propostes d’actuació
s’han presentat en aquesta convocatòria de rehabilitació de
barris, Sr. Conseller. Moltes gràcies.

SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots, Sr. Boned, la
llei de barris, que efectivament era un compromís electoral del
Partit Socialista, està en aquests moments a punt de passar al
Consell de Govern, ja ha passat tots els tràmits, i per tant
passarà molt pròximament, en les properes setmanes, al Consell
de Govern i iniciarà la seva tramitació, després, parlamentària.
Ha suposat un retard, la seva redacció i la seva posada en
marxa, que no podíem deixar passar una sèrie de municipis que
tenien problemes de degradació en el seus entorns urbans. En
conseqüència, vàrem posar en marxa, vàrem convocar un

concurs per tal que presentassin propostes per ajudar, per
subvencionar actuacions en entorns urbans, és a dir, en zones
urbanes, en barris, que tenguessin processos de degradació i que
necessitassin d’intervenció pública.

Es varen presentar 40 projectes, dels quals se n’han
seleccionat 22 que compleixen amb aquests requisits. Aquests
22 projectes no han exhaurit la totalitat del pressupost previst,
que eren 13 milions d’euros en tres anys, i el 5 de juliol es va fer
una nova convocatòria a la qual s’han presentat 11 projectes
nous. Per tant, estam parlant de 33 municipis, 33 municipis
arreu de les nostres illes i, per tant, la majoria, els 22 de què he
parlat al principi, els 22 que han complert ja tots els requisits,
estan en disposició en aquests moments d’iniciar les obres per
rehabilitar barris i també perquè hi hagi una major inversió
pública que és també necessària en aquests moments de situació
econòmica dificultosa que tots coneixem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. Vol intervenir el Sr. Boned?
No.

I.5) Pregunta RGE núm. 8042/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a brot de legionelAlosi a Eivissa.

Passam, doncs, a la següent pregunta. És la presentada per
la Sra. Maria Torres i Marí. Té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquest estiu a l’illa d’Eivissa, en
concret a Santa Eulàlia del Riu, es va detectar un brot de
legionelAlosi, i la ciutadania ha tengut la percepció immediata
que s’ha actuat ràpidament i de manera molt eficient. Per tant,
vull preguntar al Sr. Conseller de Salut, quines actuacions
concretes s’han dut davant aquest brot? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Thomàs, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra. Diputada. Com
vostè ha dit, el 22 d’agost es va tenir coneixement a través del
laboratori de microbiologia de Can Misses del diagnòstic de tres
persones malaltes de legionelAlosi. Tot d’una es va obrir una
investigació epidemiològica, recollida d’informació i es va
poder establir una primera zona de risc dins el nucli urbà de
Santa Eulàlia. Això va donar pas a una investigació, que es diu
ambiental, primer es va fer una revisió de tot el cens de fonts de
refrigeració que hi havia en el municipi, es va començar a fer
una recerca activa de possibles focus d’emissió, tant públics
com privats, es varen fer recollides d’aigües, es varen fer
tancaments de forma preventiva de focus d’emissió pública
d’aigua i també es varen agafar mostres, tant dels domicilis com
dels hotels on havien estat els dos turistes afectats. Evidentment,
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es va establir una línia de coordinació entre el centre de salut,
l’hospital i la delegació de la Conselleria de Salut a Eivissa.

Dia 28 d’agost es va trobar una torre de refrigeració de
titularitat privada que no estava declarada, per tant era ilAlegal,
ni estava sotmesa a cap tipus de manteniment. Evidentment, es
va clausurar immediatament aquest focus i va constituir el
primer focus sospitós de la infecció, del brot. Els resultats de
totes les analítiques varen confirmar que aquest focus privat
tenia un elevat nombre de colònies i descartava possibles altres
focus. En total, s’han recollit 40 mostres a 22 ubicacions
diferents i a més s’han visitat 25 localitzacions. 

En aquests moments, nosaltres podem considerar,
bàsicament, el brot tancat i tenim la bona notícia que les vuit
persones que es varen veure afectades totes estan donades d’alta
als respectius hospitals i, per tant, és un brot que en principi
podem dir que està tancat i crec que la part positiva d’aquesta
història és que hem pogut trametre la informació que hem anat
recollint, dia a dia, a la població, hem pres actuacions i mesures
correctes i en aquest moment, és una informació que jo vaig
poder obtenir directament de la meva visita a la Conselleria de
Salut dia 3 de setembre. 

Per acabar vull agrair especialment la feina que han fet els
professionals de Can Misses, del Centre de Salut de Santa
Eulàlia, i el personal de la Conselleria de Salut i, evidentment
també, la colAlaboració que hem tengut en tot moment de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Vol fer ús de la paraula la Sra.
Torres?

I.6) Pregunta RGE núm. 8043/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a centre de persones amb
discapacitats a Ciutadella.

Passam, doncs, a la següent pregunta, la número 6,
presentada per la diputada Maria Cristina Rita, referent a la
Conselleria d’Afers i Promoció Social. Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots, aquesta pregunta va
dirigida efectivament a la consellera d’Afers Socials i fa
referència a les informacions contradictòries sobre el retard en
la construcció del Centre per a persones amb discapacitat al
municipi de Ciutadella. Contradicions que transcendeixen ja a
veïns i usuaris, i això expressa una lògica preocupació per un
recurs que és important per a aquest municipi. 

Per tant, Sra. Consellera, ens podria informar sobre l’estat de
la tramitació de la construcció del Centre de persones amb
discapacitat al municipi de Ciutadella? Moltes 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, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom, des del Govern
de les Illes Balears la podem informar que en data 4 de febrer de
l’any 2005 l’Ajuntament de Ciutadella acordà cedir un solar per
a la construcció d’una futura residència per a persones amb
discapacitat, inicialment, intelAlectual. Posteriorment, uns mesos
després, el mateix any, en data 11 de març de 2005, el Govern
de les Illes Balears comunicà al consell insular que s’acceptava
aquest local per a la ubicació del centre. Un any després, en data
15 de març de 2006, la Junta de Govern de l’Ajuntament de
Ciutadella en sessió ordinària aprovà la necessitat urgent
d’ocupació d’aquests terrenys afectats per la futura residència
de persones amb discapacitat.

La puc informar que des d’aquesta data no hi ha cap
document que faci efectiva la cessió en consell insular d’aquest
solar perquè es pugui iniciar l’obra. Em consta que el Consell
Insular de Menorca dia 13 de maig de 2008, aquest any,
solAlicità informació formalment a l’Ajuntament de Ciutadella
sobre la situació legal i formal d’aquest terreny i un document
que acrediti la cessió afectiva. Des d’aquesta data, 13 de maig
de 2008, el consell insular no ha tengut cap recepció formal ni
cap document que puguem tenir ja la garantia d’aquesta cessió
de terreny per començar ja a licitar l’obra.

El que li puc dir també és que aquest centre, que és un centre
que es considera necessari per cobrir les necessitats de Menorca,
està previst en el futur pla sociosanitari, que ara és un avanç de
projecte, i que sempre en el consorci sociosanitari hi ha una
partida oberta per a aquest futur centre. Estam pendents, en
conclusió, d’una cessió formal de l’Ajuntament de Ciutadella
per tal que es pugui iniciar l’obra. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Vol fer ús de la paraula la Sra.
Rita? Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Consellera, perquè les informacions que avui
dia ronden per la nostra illa és que era culpa del consell insular
o culpa del Govern balear. Per tant, veig que si això està des del
2005 en tramitació, la paràlisi que actualment hi ha a
l’Ajuntament de Ciutadella és més antiga. Gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita.

I.7) Pregunta RGE núm. 8044/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Ricard Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació econòmica de Menorca.

La següent pregunta la formula el diputat Sr. Jaume Tadeo.
Té la paraula.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, recordarà que en el passat període de sessions vam
estar xerrant de crisi econòmica, que per cert com que era pel
mes de març i hi havia eleccions, tant el Govern central com
l’autònomic no la volien reconèixer en cap moment. Nosaltres
li vàrem dir diverses vegades que consideràvem que a Menorca,
el model econòmic de Menorca, era un model que havia entrat
en recessió, fins i tot crònica, i li vaig fer saber o li vaig dir no
sé si a comissió o si aquí a plenari que mesos més endavant en
tornaríem a parlar i veuríem quina havia estat la situació i
l’evolució de la situació econòmica de Menorca. 

És per això que avui formulam aquesta pregunta, per saber
quina valoració fa vostè sobre la situació econòmica de l’illa de
Menorca. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Tadeo, la situació de la
conjuntura econòmica a Menorca és com la de les Illes Balears,
com la de l’Estat espanyol i, amb el que està caient, com
l’economia internacional, una situació de preocupació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera. Sr. Tadeo, vol fer ús de la paraula? Té
la paraula.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, la preocupació és la
que tenen els ciutadans de Menorca i la preocupació és perquè
durant aquesta temporada turística el 80% de les empreses, a
una enquesta feta per una patronal, reconeixen que els ingressos,
des del mes de maig al mes d’agost, han estat inferiors a la
facturació de l’any anterior. 

El mes de juliol hem perdut 17.000 turistes, la facturació en
tots els sectors, el lloguer de cotxes, comerç, bars, restaurants,
ha disminuït una mitjana del 65%. La federació, la PIME, va
presentar propostes al consell insular, 25 propostes, per actuar
enfront de la crisi. L’ocupació hotelera fins i tot cau en un
període d’estiu on el mes d’agost les pernoctacions  han baixat
un 6,5%, les matriculacions de cotxes, quan la mitjana nacional
baixa un 27%, a Menorca arriba a baixar un 58%. 

Quant a l’atur, del mes de juliol al mes de juny hi ha un
increment de les xifres d’atur d’un 7,8%, el mes de juliol un
46%, el mes d’agost, que és un mes en què mai, mai no havia
passat això, les xifres d’atur s’havien incrementat de juny a
juliol un 9,6 i la mitjana, millor dit, la interanual d’agost a agost,
de l’any 2007 al 2008, s’ha incrementat en un 53%, 12 punts
més que la mitjana de Balears. Això demostra que el model
econòmic que s’ha viscut en els darrers nou anys amb el seu
partit enfront del Consell Insular de Menorca ha estat un model
que no s’ha basat precisament en el sector serveis ni en el
turisme, s’ha basat en la construcció. La mateixa patronal
CAEB ha dit que el primer semestre de l’any s’ha tancat amb el
0,1 de recessió econòmica. És a dir, que precisament el model
econòmic de les Illes Balears, que vostè, segons Exceltur, el
donava com a bo, que el que donava com a bo Exceltur realment
és un model en tot cas turístic, no el model econòmic, s’ha basat
en el sector de la construcció. Ho demostren els fets. 

Per cert, és un model -torn a repetir- que ha estat fet per la
seva formació política i de cap manera, de cap manera, la nostra
formació política no veu que el canvi que hi haurà a la
Conselleria de Treball pugui ser un canvi favorable.
Senzillament li donam l’enhorabona a la pròxima consellera de
Treball, però sincerament li he de dir que esperam que redueixi
les xifres d’atur de la mateixa manera que ha reduït les xifres de
turistes a Menorca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, diverses coses, Sr. Tadeo. La primera, el model
menorquí, no és cert que el model menorquí estigui des de fa
deu anys en crisi. Si vostè repassa les estadístiques de
creixement econòmic desagregat per illes veurà com durant un
període important, un període relativament extens, durant quatre
anys, Menorca va tenir una economia molt més dinàmica que la
resta de les illes de l’arxipèlag, justament a un moment en què
s’aprovava un pla territorial que, insistesc una vegada més en
aquesta cambra, ha estat elogiat per totes les organitzacions
empresarials d’aquí i de fora d’aquí -quan dic d’aquí em
referesc de les Illes Balears i de fora de les Illes Balears-, un
model territorial que preserva el capital natural, que és el
principal actiu que tenim en aquestes illes, en front de
l’ocupació desarborada de territori i de consum excessiu
precisament d’aquest capital natural.

Per tant no és cert, com vostè ha dit abans, que estiguem en
un període de repensament d’aquest model de creixement a
Menorca. El que sí és cert és que la conjuntura econòmica no és
gens positiva, i no és gens positiva -i vostès també ho sabem, si
ho volen reconèixer així- perquè s’ha degradat moltíssim en els
darrers mesos. Si fa un anys ens haguessin dit que l’economia
internacional estigués com està ara, ningú no s’ho hagués
cregut. Totes les organitzacions han hagut de fer revisions a la
baixa dels seus processos de creixement, des de la reserva
federal, fins al Banc Mundial, fins a Eurostat..., totes. I en el cas
de Menorca en concret, en el cas de Menorca en concret, hem
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vist efectivament com hi ha una contracció en la vinguda del
turisme britànic de forma especial, en una caiguda que ve
arrossegada des de l’any 2001 per un problema de paritat entre
la lliura i l’euro, i una substitució en el mercat menorquí del
turisme nacional, que ha repuntat fins i tot a les darreres
estadístiques disponibles. 

També és cert que ha augmentat l’atur, com ha augmentat
pràcticament per tot l’estat espanyol, ha augmentat per tot
Europa i té signes de preocupació en els mercats laborals. Això
també és cert, ningú no ho nega, però no em posi el cas de
Menorca com si fos un cas per tirar al fems, com si només hi
hagués aquest a totes les economies regionals de l’Estat.

Finalment una dada que em sembla positiva és que
l’enquesta d’apartaments turístics feta a Menorca indica que els
mesos de juliol i agost hi ha hagut increments del 7,7% en
l’ocupació precisament d’aquest tipus de segment hoteler o de
segment turístic a l’illa de Menorca, de forma que hi ha dades
que conviden a la preocupació, i per tant a l’actuació, que no
desentonen amb el que està succeint a altres indrets, però també
algunes dades que són positives en l’economia menorquina.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera. 

I.8) Pregunta RGE núm. 8045/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a terrenys per construir el nou hospital
d'Eivissa.

La següent pregunta, la formula la diputada Sra. Carme
Castro. Té la paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, bé, ja hi tornem a
ser. Jo li voldria recordar que fa un any que governen i que
encara no han aconseguit un solar per construir el nou hospital
a l’illa d’Eivissa, les obres del qual, segons vostès, havien de
començar enguany. 

Cada dia tenim en els mitjans de comunicació declaracions
contradictòries tant dels responsables municipals socialistes de
l’Ajuntament de Vila com del mateix conseller, i m’agradaria,
Sr. Conseller, a veure si ens ho pot aclarir: té actualment la
Conselleria de Salut i Consum a la seva disposició els terrenys
per tal d’edificar el nou hospital d’Eivissa? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. Com vostè
molt bé sap, davant una situació sanitària a Eivissa bastant
complicada aquest govern va decidir, a través del seu
compromís electoral, construir un nou hospital, i està donant els
passos perquè aquesta necessitat que té l’illa d’Eivissa, que no
va ser atesa a l’anterior legislatura, ho pugui ser dins aquesta
legislatura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Sra. Castro, vol fer ús de la paraula?

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Sí, gràcies, Sra. Consellera. Bé, Sr. Conseller, sincerament
jo pensava que aquesta pregunta ja no la hi hauria de fer, perquè
em va contestar exactament el mateix que m’ha contestat ara el
mes d’abril, quan li ho vaig pregunta. Em va dir que ja havien
començat a donar les passes perquè les obres del nou hospital
d’Eivissa poguessin començar enguany, passes que són de
formiga, això està ben demostrat, perquè a més vostè més tard,
en el mes de maig, va anunciar a través de la premsa que ja
tenien un acord amb els propietaris i que els tècnics ja feien les
cates en els terrenys del nou hospital.

La veritat, jo m’ho vaig creure perquè sóc bastant innocent,
però quina era la realitat? Idò la realitat avui en dia és que tot és
mentida, inclòs el que ha dit avui, perquè de passes, res; ni
s’estan fent passes, ni s’estan fent cates, com fàcilment es pot
comprovar passant per davant del solar, i a més no tenen acord
firmat amb els propietaris. Això, ho va confirmar el regidor
socialista de l’Ajuntament de Vila ara fa menys de dues
setmanes en un programa radiofònic, va dir que no hi havia cap
acord firmat ni verbal amb els propietaris, no hi ha res en ferm.

Llavors aquesta falta d’acord què està provocant? Això està
provocant un retard en l’aprovació del Pla General d’Ordenació
Urbana de Vila, pla que encara s’ha d’aprovar perquè es canviï
la qualificació del solar i es pugui construir l’hospital.

En fi, tot això són un munt de mentides i molt mala gestió.
Han comès vostès molts errors des que han començat a parlar de
l’Hospital de Can Misses, nou hospital que nosaltres també
dúiem el programa electoral, que en principi vostès el que
volien era una ampliació. El primer error que van fer va ser
anunciar des del primer moment que ja tenien els terrenys, es
van crear unes expectatives perquè a més van dir vostès que
estaven a punt d’arribar a un acord amb els propietaris. De tot
això ja fa més d’un any. No s’ha complit cap expectativa, ni per
als propietaris ni per als ciutadans d’Eivissa, que esperen
l’hospital. L’opció d’una expropiació, pagant un preu just,
hagués facilitat molt el procés, segurament el solar ara per al
nou hospital ja estaria a disposició del Govern. Per què han
escollit vostès l’opció de negociar amb els propietaris?, a qui
beneficia aquesta opció? És evident que al poble d’Eivissa no.
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És hora ja de donar respostes, Sr. Conseller. De moment la
seva mala gestió ens ha dut només a un retard ja de més de sis
mesos en el començament de les obres del nou hospital, que
això l’únic que fa és perjudicar els ciutadans. Digui’ns quan
tindran el solar, respongui ja, no contesti desacreditant ja des de
la seva primera resposta el govern anterior, que és el seu únic
argument, no en té un altre; però és que aquest argument ja no
li serveix, Sr. Conseller, i sap per què no li serveix?, perquè
vostè ja du més d’un any governant i gestionant la sanitat
balear; i sap què passa, ara?, que els ciutadans ja poden
comparar, poden comparar el que es va fer i el que vostè no ha
fet en un any, i les comparacions li asseguro que són odioses
però per a vostè, molt odioses. I esper que amb l’Hospital
d’Eivissa no passi com amb l’Hospital de Formentera, que van
governar vostès quatre anys i l’únic que van poder fer va ser
comprar els terrenys, quatre anys per comprar els terrenys.

Sr. Conseller, vostè va dir als mitjans de comunicació el
passat dia 4, en els diaris d’Eivissa, que licitarien les obres de
l’hospital a principis del 2009, la qual cosa ja suposa un retard
molt considerable respecte del que estava previst. Com licitaran
les obres sense solar i amb un solar que és rústic? Per favor, Sr.
Conseller, contesti i digui’ns aquesta vegada la veritat: tenen
solar per a l’hospital?, i si el tenen, quina qualificació
urbanística té aquest solar? No ens enganyi més i sobretot no
enganyi més als ciutadans. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. El primer
que li deman és que tengui un poc de responsabilitat i s’ajusti a
les coses que són veritat. Vol que li faci tres preguntes? Quin
projecte...

(Remor de veus)

Quin projecte va deixar el Partit Popular per al nou hospital?
Quin solar va deixar el Partit Popular per fer l’hospital? Quin
pla funcional? Cap ni un.

(Continua la remor de veus)

Què hem fet nosaltres enguany?, què hem fet nosaltres
enguany? Si em deixa parlar i escolta jo parlaré, eh? Gràcies.
Nosaltres hem fet coses, nosaltres no tenim cap tipus de
responsabilitat ni competències urbanístiques i vostè ho sap.
Nosaltres què hem fet?; evidentment hem firmat un conveni, i
si vostè llegís les coses sap que hem firmat un conveni amb la
propietat d’aquest solar per fer el concurs d’idees de projectes
i per fer les cates arqueològiques, i això és el que vàrem firmar
i això és el que va dir aquest conseller fa una sèrie de mesos.

Nosaltres què hem fet? Idò hem fet un pla funcional, hem fet
un concurs d’idees que aquest setembre acabaran els equips
arquitectònics per poder presentar els projectes, i nosaltres, quan
tenguem el solar, podrem licitar aquesta obra. 

Sap vostè què va dir el Sr. Matas?, el Sr. Matas que vostès
no es volen fer ni una foto amb ell? Idò amb la Sra. Castillo
l’any 2003 va prometre l’inici de l’obra del nou hospital de
referència de la comunitat autònoma. L’any 2005 la Sra.
Castillo ho va tornar a dir, l’any 2006 també. Sap vostè quan
varen començar les obres?, a inici del 2007. Sap què ens
agradaria, a nosaltres?, que ens haguessin deixat les coses com
les vàrem deixar nosaltres l’any 2003.

(Remor de veus i petit aldarull a la sala)

Aquí..., aquí davant hi ha el Sr. Pere Rotger que ben content
va estar a la capella del Consolat quan davant el president se li
va presentar el projecte del nou hospital d’Inca. I ben contents
varen estar a Menorca quan el Sr. Antich va presentar el
projecte del nou hospital de Menorca i va posar la primera
pedra. La realitat és que nosaltres no ens hem trobat ni projecte,
ni solar, ni pla funcional, i nosaltres hem aprofitat coses per fer
i per millorar l’actual de Can Misses; hem augmentat un 12%
els llits dins Can Misses; hem augmentat un 30% l’espai dins
urgències; hem fet un nou hospital de dia oncològic. I li puc
contar més coses, nosaltres feim coses; el que ens agradaria és
haver trobat coses com a mínim en camí perquè poguessin ser
una realitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs.

I.9) Pregunta RGE núm. 8046/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a segon cinturó de Palma.

La següent pregunta, la formula la Sra. Catalina Soler i
Torres, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, i
aprofit el darrer que ha dit el Sr. Conseller de Salut, que els
hagués agradat trobar coses fetes i el camí iniciat, parlant
d’hospitals. Quina casualitat!, vàrem deixar coses fetes i el camí
iniciat, l’anterior govern, Partit Popular, perquè es pogués fer el
segon cinturó a Palma de Mallorca, i jo ara deman avui en
aquests moments: quin posicionament té el Govern de les Illes
Balears referent a aquest segon cinturó? Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Carbonero, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, com vostè molt bé
sap les competències en matèria de carreteres estan transferides
al Consell de Mallorca, en aquest cas, i d’acord amb la Llei
16/2001, és a dir, des de fa bastants d’anys. Els accessos a
Palma formen part del conveni de carreteres del 2007 subscrit
entre el Consell de Mallorca i el Ministeri de Foment, i en
aquests moments, a més, el Consell de Mallorca està revisant el
Pla director sectorial de carreteres, que és el Pla director
sectorial de carreteres que vostès varen modificar per incloure
la variant del segon cinturó i també, si li sona, la carretera
d’Inca a Manacor. Això s’està revisant. 

Per tant la posició del Govern quant al traçat i les
característiques del segon cinturó, dels accessos a Palma, és
respectar les competències de la institució que les té atribuïdes
per llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carbonero. Vol fer la Sra. Soler ús de la
paraula? Té la paraula.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Sr. Conseller, sempre m’havien dit que parlar, parlava clar,
i vostè no m’ha entès gens. He hagut d’estar 36 anys perquè no
m’entenguessin el que he demanat. Jo no li he demanat les
competències de qui són, ho sé bé, ho sé bé. La via de cintura de
Felanitx du un retard increïble, de dos anys, culpa del consell
insular; per tant sé les competències de qui són.

Jo li he demanat quin posicionament tenia el Govern en
front a fer les obres del segon cinturó. Tampoc no li he demanat
els accessos a Palma. Diguem les coses pel seu nom: segon
cinturó.

Però jo li diré que el Govern no té posicionament, Sr.
Conseller, perquè està fermat, és esclau dels seus pactes, i és
esclau d’un pacte amb Unió Mallorquina i amb el BLOC, i és
esclau de les seves paraules. La Sra. Armengol a la campanya
electoral va dir que no hi hauria segon cinturó; el BLOC, que de
cap de les maneres hi haurà cinturó. Però jo li diré que el
conveni de carreteres que hauran de firmar si la Sra. Álvarez es
digna a enviar els doblers qualque dia a Balears, perquè ens té
castigats, conforma que hi ha 105 milions d’euros per a un
segon cinturó, no per a accessos, perquè entendrà que 105
milions d’euros per a un accés és absurd, per tant es diu segon
cinturó. Li faran operacions d’estètica, ara està molt de moda fer
operacions d’estètica, el retocaran, digui-li el que vulgui. Jo li
diré més: posaran asfalt, sí; empraran i consumiran territori, sí;
és just i necessari, d’acord, però perquè és necessari que hi hagi
una carretera, un segon cinturó perquè no hi pugui haver més
embussos com hi ha, i perquè a més el Sr. Antich s’ha de fer la
foto abans del 2010 inaugurant Son Espases, i si no hi ha la foto
i no hi ha el segon cinturó no se la podrà fer.

I li dic més: els nostres companys de determinats partits
polítics, companya meva, paisana meva, la Sra. Rosselló, es va
encadenar a una incineradora; la incineradora funciona. Una
companya meva, Sra. Rosselló, que té els seus companys, no
volia dessaladores; sabeu què tenim a Balears?, dessaladores
mòbils. Campanyes d’estètica. No volien de cap de les maneres,
però de cap de les maneres, autopistes; varen fer autovies. Li dic
la veritat: posaran asfalt, posaran les mitjanes, pintaran les
retxes de blanc i li diran “accessos a Palma”, però sap què és
això?, un segon cinturó, Sr. Conseller, i hauran de fer les
operacions d’estètica perquè el BLOC i el PSOE, del seu mateix
partit, no l’hi admetran, i retocaran el que voldran, però 105
milions d’euros que els ha d’enviar la Sra. Álvarez és per fer un
segon cinturó. Mentrestant volen guanyar temps per a una
campanya mediàtica, però simplement l’únic que li dic és que
facin les obres.

I sí una cosa li puc dir: ens sap molt de greu no haver-ho
deixat fet, perquè almanco avui els ciutadans de les Illes Balears
se n’aprofitarien. Tant de bo la Sra. Álvarez hagués complit el
conveni de carreteres quan tocava, perquè nosaltres l’haguéssim
fet així com hem fet les altres, que tots hi passam, tots, siguem
del color polític que siguem, i almanco els ciutadans de Balears
se n’aprofitarien. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Carbonero, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo no tenc cap dubte que vostès
l’haguessin fet, com varen fer les autovies d’Eivissa, com varen
fer les autopistes; no tenc cap dubte. El segon cinturó que vostès
havien previst, i per això varen modificar el Pla director
sectorial, és una autopista que xapa en dos Son Sardina i Sa
Garriga, i està absolutament desproporcionada quant a traçat i
quant a característiques, i això és el que nosaltres vàrem dir i
deim que no estam d’acord. Amb aquest traçat i amb aquestes
característiques no hi estam d’acord.

No estam d’acord tampoc amb la carretera entre Manacor i
Inca que també figura a la modificació que vostès feren del Pla
director sectorial de carreteres. També l’haguessin feta,
l’haguessin feta, també l’haguessin feta, i haguessin continuat
destruint el territori, destruint les nostres illes.

Per tant nosaltres creim que qui té la competència és qui l’ha
d’exercir i, en qualsevol cas, si demana al Govern ajuda, el
Govern la proporcionarà, com hem fet amb Menorca; bona
notícia, bona notícia per a vostè: s’han firmat totes les actes
d’ocupació de la variant de Ferreries, totes, totes. També hem
demanat ajuda al Consell d’Eivissa. El Consell d’Eivissa ens ha
ajudat, a nosaltres, a acabar les autovies d’Eivissa. Bona notícia
també per a vostès, estan acabades. I també ajudarem el Consell
de Mallorca si ens demana -al qual hem transferit, per cert, totes
les carreteres de Mallorca des de fa un parell de dies-, doncs si
ens demana ajuda per dissenyar, per executar, per intervenir en
el traçat i les característiques dels accessos de Palma -es digui
com es digui són la distribució dels accessos a Palma- nosaltres
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li donarem suport. Però les competències les ha d’exercir qui té
coneixement i qui té la responsabilitat, i en aquests moments és
el Consell de Mallorca, li agradi a vostè o no li agradi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Carbonero.

I.10) Pregunta RGE núm. 8047/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nou model de finançament per a les Illes
Balears.

La següent pregunta, la formula el diputat Sr. Francesc Fiol.
Té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. El president del Govern, a la seva compareixença de
final de juliol va dir, entre moltes altres coses: “El Govern
d’Espanya i les comunitats autònomes reconeixen que Balears
és la més perjudicada amb l’actual sistema de finançació. Per
tant aplicarem tota la nostra fermesa a exigir que es compleixi
la promesa de fer justícia a les Balears. No acceptarem un nou
model de finançament que ens impedeixi donar als nostres
ciutadans la mateixa qualitat de serveis que es reben a altres
indrets de l’Estat”. 

Bé, nosaltres estam completament d’acord amb aquest
plantejament, ho hem dit moltes vegades, però veim amb
preocupació que aquest és un procés que es ve ajornant. Primer
hi havia unes dates límit que se sobrepassaren sense que hi
hagués un acord; s’ha tornat anunciar un avanç i fins ahir
mateix, segons he llegit als mitjans avui, el Sr. Solbes,
responent a un senador, al senador Sampol, dins la Cambra del
Senat, va dir que, en fi, que justificava el nou model de
finançació només el fet de resoldre el sistema de Balears, volent
donar importància a la necessitat que tenim aquí d’una
actualització i d’una millora.

Però la pregunta que li feim avui, Sr. Conseller, la pregunta
que feim al Govern és si sabem quina quantitat ofereix el Sr.
Solbes per al conjunt de l’Estat per revisar aquests plans de
finançació, perquè naturalment això és bàsic per poder saber si
totes aquestes pretensions del president i de tot el Govern es
poden arribar a complir.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Fiol, el Govern està en procés
de negociació, en aquests moments bilateral, amb el Ministeri
d’Economia i Hisenda, precisament pel tema del model de
finançament.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Manera, li agraesc l’amplitud
i els detalls que em dóna amb la seva resposta, que diuen molt
de l’interès que té a informar la Cambra. 

Aquest és un tema que preocupa no només al Govern, també
a l’oposició, i estic segur que a tota l’opinió pública. Aquest és
un tema fonamental, és un tema vertaderament estratègic. Jo, ja
que vostè no m’ha volgut donar una resposta, li faré una altre
pregunta en el sentit de si és vera el rumor que circula que per
part de l’Administració de l’Estat s’estaria parlant de posar
5.000 milions d’euros damunt la taula per resoldre aquest
problema amb totes les comunitats i que per tant a les Illes
Balears ens correspondria, fent la regla de tres corresponent, uns
300 milions d’euros anuals que vendrien a ser, en definitiva, una
actualització de població pura i dura. Jo li deman, Sr. Conseller,
que desmenteixi aquests rumors que jo he sentit i que em digui
que això no és vera, i que no tendrem només una actualització
de població, sinó que algunes de les reivindicacions que tots
compartim, a més, en aquesta cambra es veuran satisfetes.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Bé, la meva primera resposta en absolut no era no informar-
los, a vostè i a la cambra, de la pregunta que em fa. Aquí hi ha
una estratègia parlamentària que vostès també fan, és a dir, la
resposta ve després. No hi ha cap problema. Jo volia escoltar el
que vostè em demanava, perquè la seva pregunta també és molt
etèria, formulada i després aclarida, i després aclarida.

Dit això -ho dic perquè es tengui constància-, dit això, jo no
he sentit aquesta rumorologia que vostè comenta, jo no he sentit
en cap moment que hi hagi una previsió d’una partida de 5.000
milions d’euros i que a Balears li tocassin 300 milions. Jo no he
res d’això. Com pot imaginar, en aquest estat de la negociació,
si em permet el símil, això és una mena de teoria de jocs, és a
dir, aquí hi ha jugadors que estam jugant una partida que és la
partida del finançament, i evidentment el Govern anirà molt en
compte a l’hora de proporcionar a l’altre jugador la informació
que potser no ens convé que tengui. Vull dir amb això que des
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del Govern serem cautelosos, serem cautelosos perquè no
podem ser d’una altra manera. I a més li diré una altra cosa:
demani vostè al conseller del País Valencià o de Múrcia i veurà
com no donen ni una sola xifra. No, li ho dic perquè són del seu
partit. No donen ni una sola xifra, perquè aquest és el procés de
negociació en el qual s’està en el model de finançament actual.
La gent està esperant el que diu el Sr. Solbes, que és el que ha
d’amollar, que és el que ha de donar les xifres, i és el que no les
està donant en aquests moments i nosaltres ho hem dit, que era
insuficient el que s’havia comentat en distintes ocasions per part
del vicepresident; ho hem dit, no ens hem amagat de dir que fa
falta concreció, fa falta més detall i especificar molt més
aquestes qüestions.

De totes maneres jo li faria un repte, si m’ho permet, Sr.
Fiol; jo li deman, a vostè, que convenci els seus, les comunitats
autònomes del PP, que estiguin d’acord en aquesta negociació
multilateral que es cuinarà en el Consell de Política Fiscal i
Financera, que estiguin d’acord que aquestes paraules
benefactores cap a Balears es concretin en xifres i que ho facin
en una línia que convengui a les Illes Balears. Si vostès fan
això..., no, és que és un tema polític, si vostès fan això no es
preocupi, que jo m’encarregaré dels meus, eh?, tendrem l’altra
part, de manera que d’aquesta forma la negociació multilateral,
la negociació multilateral, que és el que acaba tancant el model,
podria tenir més èxit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Manera.

I.11) Pregunta RGE núm. 8048/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a concurs de creditors de la
companyia Futura.

La següent pregunta, la formula la Sra. Margalida Cabrer,
del Grup Popular, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, fa
mesos que el Grup Popular ve presentant iniciatives i demanant
al Govern de les Illes Balears un pla d’actuació i de mesures
concretes de la indústria aeronàutica. Jo em remet als Diaris de
Sessions. Fa mesos que denunciam que el Govern està aturat i
que hem perdut molt de temps amb aquesta actitud d’espera i
d’inactivitat. Per desgràcia el que demanàvem fa sis mesos no
era cap doi; per ventura si s’hagués actuat les coses serien
diferents. 

Avui parlam de 2.300 llocs de feina perduts, més de la
meitat a les Illes Balears, 1.300 a les Illes Balears, més 300 mes
de canvi de domicili davant el tancament de la seu d’Spanair a
Balears. Parlam de problemes de connexió per als residents,
parlam de connectivitat turística. No sabem què més ens ha de
passar perquè el Govern presenti solucions i presenti un pla
d’actuacions.

Sr. Conseller, quina opinió li mereix aquesta situació, en
especial pel que fa a Futura? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Cabrer, vostè..., la
pregunta era l’opinió que me mereixia el concurs de creditors de
la companyia Futura. De totes formes no tenc cap problema a
contestar-li més en general.

Miri, el Govern lamenta, com no pot ser d’altra manera, que
qualsevol companyia relacionada amb les Illes Balears, més si
té la seu i la base a les Illes Balears, pugui tenir dificultats
econòmiques que facin perillar la seva operativitat o la seva
continuïtat. Evidentment el Govern no fa comentaris sobre les
estratègies o les decisions empresarials que puguin tenir les
companyies aèries i més encara quan és un procés judicial; el
que sí li puc assegurar és que el Govern sí que es preocupa de
les repercussions laborals d’aquesta crisi aèria i de les
repercussions que pugui haver-hi quant a la connectivitat i a
l’economia de les Illes Balears, i així ho estam demostrant, Sra.
Diputada.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, que a aquestes
altures estigui dient paraules sense cap contingut em pareix
sincerament vergonyós. Nosaltres no compartim gens ni mica
que el Govern no estigui fent res en matèria de la indústria
aeronàutica, i ho venim denunciant des de fa sis mesos. 

Nosaltres hem presentat mesures concretes dins aquest
parlament: vàrem demanar un plenari extraordinari per tractar
aquest tema tan important per a les Illes Balears i vostès no ho
han volgut. Nosaltres creim que és intolerable que ni vostès
facin res ni el Govern d’Espanya faci un pla d’actuació d’un
sector pioner, estratègic i que sempre ens havíem sentit molt
orgullosos d’aquest sector per les Illes Balears, i que vostès no
pressionin per a res tampoc el Ministeri de Foment.

Durant molts d’anys l’aeroport de Son Sant Joan ha servit,
tots els seus doblers i els beneficis, per fer inversions com la T4
de Barajas. Ara que necessitam aquests doblers, que necessitam
aquestes ajudes a les Illes Balears, resulta que el ministeri no tan
sols no diu res sinó que té la barra de venir aquí i dir que no hi
haurà cogestió aeroportuària per a les Illes Balears. 
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Jo crec que vostè, Sr. Conseller, ens ha estat enganant durant
molt de temps. Va dir que no tancaria la seu d’Spanair, ho va dir
reiteradament, i la seu d’Spanair ha tancat la base a les Illes
Balears. Va dir que augmentarien les freqüències dels vols i
estan disminuint. Fins i tot va crear una direcció general de
Transport Aeri i resulta que la directora general només sap dir
que no té competència per a res; idò aquest cost d’1 milió
d’euros anuals que ens costa aquesta direcció general potser
estaria millor invertit a la indústria aeronàutica.

Sr. Conseller, què serà allò pròxim que ens espera? Contesti.
Hi haurà un pla d’actuacions concretes del Govern de les Illes
Balears per a la indústria aeronàutica de les Illes Balears, sí o
no? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Vicens, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Cabrer, vostè m’està
mesclant una quantitat de coses i està dient una quantitat de
coses que jo no he dit, que la veritat és que és sorprenent.

Miri, el sector aeri està passant una conjuntura molt difícil...
Sí, ja pot mostrar papers. La situació del sector aeri, com dic,
està passant una situació molt difícil a nivell internacional, a
nivell europeu i també evidentment a les Illes Balears, i per
factors externs a les mateixes estratègies empresarials de les
empreses. Moltes companyies tendran dificultats, moltes ja
n’han tengudes i algunes podran fer fallida, i a posta el Govern
està fent, des de la meva conselleria i des d’altres conselleries,
tota una sèrie de feines de suport, maldament vostè no la veig,
i també en allò possible, amb les seves pròpies competències,
que són limitades amb aquest tipus de sector, palAliant els
efectes negatius que es puguin generar. Jo li record, per
exemple, que estam intentant garantir la connectivitat i les
freqüències de vols entre les illes i de vols entre les illes i la
península, i per ara ho estam aconseguint i hem pujat les
freqüències, baldament vostè no ho vulgui reconèixer.

A més a més, hem fet multitud de reunions periòdiques amb
les companyies aèries; hem demanat informes, estudis
informatius a les mateixes companyies i les seves propostes es
traslladen oportunament a Foment, a Aviació Civil i a AENA i
hi estam molt damunt això. Miri, jo crec que hem fet més
reunions en un any que les que vostè va fer amb quatre anys.

A més a més, fem la feina d’interlocució i de mediació que
toca amb les entitats financeres per si alguna companyia en uns
casos concrets necessita determinats suports crediticis. I des de
la Conselleria de Treball es fa la feina, el seguiment permanent
de tots aquests casos, i també em consta que des de la
Conselleria de Turisme es fa molta feina per intentar recuperar
determinats mercats i determinades connexions turístiques. I a
la vegada hem fet una comissió específica entre conselleries per
coordinar totes aquestes actuacions. Si a això vostè li diu estar
impassible o estar en una situació de passivitat, miri, s’ho faci
mirar, s’ho faci mirar!

De totes formes li record una cosa: què va fer el Partit
Popular, per exemple, durant les onze companyies aèries que,
per exemple, varen fer fallida durant aquests darrers vint anys,
que governaven vostès, ja sigui aquí o a Madrid? Per tant, no
em vengui amb discursos fàcils quan hem de lamentar una
situació, una conjuntura molt negativa per al sector aeri i que es
necessita positivitat, es necessita suport i el que no es necessita
són discursos demagògics.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens.

I.12) Pregunta RGE núm. 8049/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a pla de màrqueting d'IBATUR.

La següent pregunta la formula el diputat Bartomeu Vicens,
d’Unió Mallorquina. Té la paraula.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. La conjuntura econòmica que
pateix el conjunt de l’Estat, i jo diria que tot el món occidental,
afecta directament les Illes Balears i obliga a les institucions
públiques a adoptar tota una sèrie de mesures per fer front a la
mala situació econòmica.

Particularment, ja a les nostres illes, el sector del turisme
esdevé un factor essencial per a la nostra economia i
evidentment, dins el paquet de mesures per fer front a la crisi,
com no pot ser també d’altra manera, una o diverses d’aquestes
mesures han de tenir a veure amb el sector del turisme. Per això,
la promoció de les nostres illes dins el mercat turístic és
essencial per a no perdre quota de mercat i per mantenir la
indústria turística dins el marge actual.

Per tot això, el Grup Parlamentari Unió Mallorquina demana
al conseller quin és l’estat d’elaboració del Pla de màrqueting de
l’Institut Balear del Turisme, IBATUR?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Sr. Buils, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vicens, intentaré condensar, i
li assegur que realment és difícil, per enumerar les accions i
l’estat del Pla de màrqueting tal com està avui.

Començàrem el mes d’octubre del 2007 a treballar amb el
sector, per aprovar-se les línies estratègiques de definició del
que serà el Pla de màrqueting 2008-2012. Assolírem una sèrie
de resultats en aquell moment, que era establir un pla de
màrqueting específic; que destacàs la singularitat de cada illa,
acordat bàsicament amb el sector privat turístic de les Illes
Balears, pràctic i operatiu i a poder ser innovador.

Els sectors turístics en aquell moment ja destacaren i
escolliren com a prioritaris els següents segments: sòl i platja;
turisme nàutic -aquí ja hem començat accions com la posada en
marxa del Consorci blau, IBE-Blau-; turisme de reunions a
Eivissa i a Menorca, però també bàsicament a l’illa de Mallorca;
turisme de golf, bàsicament aquí a l’illa de Mallorca; turisme de
natura, destacant un poc Menorca Reserva de la Biosfera, tot la
ruta de pedra en sec de Mallorca i d’altres de l’illa d’Eivissa i de
Formentera; turisme cultural, destacant aquí Eivissa Patrimoni
de la Humanitat i tot el programa d’arts escèniques que ja
posam en marxa des de la conselleria. Aquesta priorització no
exclou altres segments o altres sector que, a mesura que
pressupostàriament pugui, i és un tema molt important el del
pressupost, s’aniran duent endavant.

Un dels aspectes a destacar d’aquest pla de màrqueting era
destacar la singularitat de cadascuna de les illes. La metodologia
que hem dut en marxa durant aquests mesos ha estat bàsicament
una sèrie de reunions, que començaren, com he dit, l’octubre de
l’any passat, amb rondes per a cadascun dels sectors i productes
que hem determinat, però també a cadascuna de les illes. Les
rondes de reunions, que en aquests moments hi ha més de 150
hores de reunions amb el sector privat, estan en fase
d’elaboració ja del pla definitiu, que serà presentat amb
exclusiva als sectors que hi han participat, i que esperam que el
mes de novembre pugui ser presentat a la societat en general per
tenir-lo operatiu ja en el proper exercici pressupostari del mes
de gener.

Hi ha una sèrie de curiositats que crec que val la pena
destacar i és que temes com el màrqueting on line que pareixien
que no havien de ser importants és un dels temes que el sector
privat ens ha destacat més i que, per tant, ens demana ser líders
en aquest sentit. Que l’oferta complementària no ha de ser
complementària sinó que ha de ser prioritària i bàsica. I que, per
tant, temes com el de l’anada a grans fires, el que diuen strike,
segurament per al sector deixa de ser tan important i haurà de
ser reformat els propers mesos i segurament minvar recursos en
aquestes grans fires per poder dur endavant un altre tipus de
màrqueting més determinat a l’usuari i al consumidor final.

Em deix tota una sèrie de punts que posaré a la seva
disposició, com he dit crec que el proper mes de novembre
podrem presentar definitivament aquest pla de màrqueting,
basat en moltes hores de feina amb les institucions i amb el
sector privat; en definitiva un pla que vendrà consensuat per
totes les forces econòmiques, socials i polítiques, esper,
d’aquesta societat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Buils. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Vicens?

I.13) Pregunta RGE núm. 8050/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a foment de l'activitat econòmica.

Passem a la següent pregunta, la formula la diputada Sra.
Esperança Marí, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. Presidenta. És evident que ens trobam
immergits en una crisi, en una crisi econòmica òbviament;
primer va costar anomenar-la d’aquesta manera, perquè
certament la paraula fa i feia una certa por, però de mica en
mica hem anat assumint tant la paraula com la situació
econòmica. Tal com ja hem comentat i hem parlat en aquest Ple,
i també ho hem fet avui mateix, el Govern de les Illes Balears
pot fer per manera d’incidir en alguns aspectes i de palAliar
d’altres aspectes d’aquesta crisi, però no té el poder de decisió
necessari per poder-hi fer front amb tots els mecanismes que
caldrien i que serien de desitjar. Quan ens trobam amb una
situació com l’actual emperò el Govern té i ha de fer front a la
seva responsabilitat i treballar per fomentar l’activitat
econòmica; com més dinàmica i diversificada sigui la nostra
economia més garanties tendrem de cara al futur.

Tenint en compte, per tant, les característiques tant socials
com geogràfiques de les nostres illes, quines són les mesures
que pensa implementar el Govern per tal de fomentar l’activitat
econòmica en els nuclis de població menors de les nostres illes?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el Sr. Manera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, el Govern té en
aquests moments tres línies d’actuació, tres grans línies o blocs
d’actuació de cara a la reactivació econòmica: una és el
desplegament del seu propi pressupost, a partir de les
conselleries, que arriben pràcticament a totes les poblacions,
com és natural, en tots els seus vessants, per tant el pressupost
ja ajuda, precisament, a aquest tipus de reactivació necessària.

Un segon bloc són les mesures que el president va anunciar
el dia 29 de juliol, aquestes tretze mesures, que també
impregnen tot el territori balear, i que van des d’operacions de
crèdit per poder liquiditat a les empreses fins a contractació de
persones en atur i sense cobertura de les oficines de
desocupació, etcètera, i que evidentment també capilaritzen el
territori balear i arriben a aquests indrets.
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I un tercer bloc és tota la feina que el Govern pot fer a través
dels consells insulars, dels ajuntaments, etcètera, de les
institucions locals per facilitar al màxim precisament l’activitat
econòmica.

Des d’un punt de vista molt més concret, una preocupació
que tenim és l’arribada de les noves tecnologies a aquestes
poblacions de dimensió més petita, més dispersa, amb majors
dificultats, i en aquest aspecte hi ha una línia de feina esperam
que important perquè tot el que sigui tecnologia de TDT,
etcètera, de banda ampla en termes de comunicació per Internet,
arribi també de forma àgil a les poblacions de menor dimensió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, molt breument, només agrair-li que en aquestes
situacions de desconcert pens que no s’han de plànyer aquestes
explicacions i que no s’han de donar mai per sobreres, per tant
se li agraeix, una vegada més, la seva explicació.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

II. InterpelAlació RGE núm. 5241/08, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació econòmica
i de l'ocupació a les Illes Balears.

Doncs passaríem al següent nombre de preguntes, s’han
acabat les preguntes, i passam a interpelAlacions. La
interpelAlació és la presentada pel Grup Parlamentari Popular i
relativa a la situació econòmica i d’ocupació a les Illes Balears.

Té la paraula el Sr. Fiol per defensar-la.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Avui que comença el curs escolar, a més molt especialment avui
que comença amb la presència dels Reis a Menorca el curs
escolar, em deixin que els faci una confidència: he descobert,
després de molt de pensar i de donar-li moltes voltes, ahir
vespre vaig descobrir després de pensar i donar-li moltes voltes,
devers les dotze del vespre, veient un canal de Televisió de
Mallorca, les infraestructures silencioses. Jo duia molt de temps
pensant què deuen ser les infraestructures silencioses? Ho vaig
descobrir mentre la locutora deia, amb veu engolada, tot s’ha de
dir: el centre modular de Llucmajor és una nova experiència
pilot. L’experiència pilot consisteix que han fet una escola
sencera només de mòduls, altrament dit barraques, mòduls, una
escola sencera feta de mòduls, això és el que coneixem per
infraestructures silencioses, és a dir, aquelles que ens fa
vergonya parlar-ne, per tant han de ser silencioses, val més que
no en parlem.

(Alguns aplaudiments)

Però ens reuneix avui aquí, Sra. Presidenta, senyors diputats,
una interpelAlació presentada per aquest grup fa tres mesos i un
podria pensar que l’antiguitat de la proposta ha fet que aquesta
decaigués i no tengués interès; és el contrari, més avui que fa
tres mesos el tema de la crisi econòmica, el tema de la situació
laboral a les nostres illes preocupen de valent els ciutadants,
preocupen de valent els grups polítics, i està molt bé, al meu
parer, que l’inici d’aquest període de sessions, Sr. Conseller, es
faci envoltant temes d’economia i de temes d’atur. Jo, de totes
formes, no em vull llevar de citar, perquè quan es du un any
llarg de govern es comença a ser esclau del que un ha dit, citar
la visió que el conseller va presentar en aquesta cambra de quin
era l’estat de l’economia quan presentava els pressuposts per a
aquest any; vostè, Sr. Conseller, va venir aquí i ens va fer un
diagnòstic tremend, tremend perquè si llegim alguna de les
frases que vostè va dir aquí dalt, és que són veritablement
impressionants, em deixi que en digui només alguna, no el
torturaré, només faré alguna cita -no, no el torturaré, perquè és
per torturar-lo, dialècticament, s’entén-, però em deixi que en
digui alguna: “El context conjuntural de l’economia balear es
troba en un escenari econòmic de fortalesa de l’economia de les
nostres illes, definit per uns indicadors que conviden a la
tranquilAlitat institucional”.

Ja n’hi vaig parlar jo aquella vegada de la tranquilAlitat
institucional, que no acabàvem d’entendre tampoc el que era,
també ens ha costat un any entendre què és la tranquilAlitat
institucional; la tranquilAlitat que hi ha a l’administració, que hi
ha a les conselleries, que hi pot haver, fins i tot, en el Parlament,
que està molt enfora de la tranquilAlitat dels ciutadans, que ho
passen vertaderament malament i es queixen.

Vostè preveia un menor impacte de la crisi immobiliària a
les Illes Balears, també és un encert d’ull clínic que no hem de
deixar de subratllar-ho, Sr. Conseller. I seguia dient, entre
d’altres coses, que l’estructura bàsica, i aquesta és ja més en
matèria del que jo vull parlar avui, “l’estructura bàsica, l’edifici
de la política de finançament, en primer lloc, les inversions de
l’Estat a Balears, a partir de la lletra manada a l’Estatut; en
segon terme la Llei de règim especial, en la que treballarem
durant els pròxims mesos -no sé si hem fet els deures, no sé si
hi hem treballat, perquè em pareix que l’estat d’aquesta llei està
un poc aturada- i el nou model de finançament autonòmic”.
Aquestes tres qüestions, efectivament, coincidesc amb vostè,
són absolutament importants i rellevants, els problemes que ens
trobam és que les inversions de l’Estat en termes materials
brillen per la seva absència. És a dir, en aquests moments farà
un any, és que farà un any, senyores i senyors diputats, que es
va signar el conveni de carreteres, que té una història per
escriure una novelAla, perquè va ser la mateixa ministra que ha
signat aquest conveni la que va unilateralment desmuntar el
conveni de carreteres, unilateralment, i va haver de ser el
Tribunal, ni més ni menys l’Audiència Nacional que digués:
vostè no va bé, s’han de tornar seure i han de reflexionar i
revisar aquest tema.
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Es firma el conveni de carreteres, ara, la setmana que ve farà
un any, i què tenim? Jo deman què tenim, què tenim? És que no
tenim res, és que el problema és que no tenim res, i clar, quan
jo li deman a vostè el tema de la finançació, com fa estona,
vostè em respon, jo entenc el seu plantejament, conseller, ho
entenc; és a dir, vostè no pot dir 5.000 milions d’euros o 4.000
milions, ho entenc això; però clar, coneixent el personal,
coneixent el personal, amb els antecedents que té de tracte a
aquesta comunitat, estam amb els pèls de punta. I aquest rumor
que jo li he contat, per ventura no és ver, és un rumor, a més, ja
ho veure, tant de bo que no ho sigui, perquè amb tot el que hem
dit aquest Parlament, amb tot el que ha dit el president d’aquesta
qüestió, estam ben arreglats si això es resol només amb una
actualització, em cregui que estam ben arreglats.

Per tant, el règim especial ja ho hem dit, està aturat i no se
n’ha parlat; model de finançament, estam prorrogant una
situació que no sabem com acabarà, i com que nosaltres tenim
el compromís en aquest tema d’estar devora vostès i de demanar
el màxim, i si vostè em demana, com em demanava, que parli
no sé amb qui, jo parl amb qui faci falta, farem tot el que
puguem perquè aquí vengui la millor finançació, però coneixem
quin és el tracte que ens han donat aquests darrers quatre anys
i aquest any que vostès governen i que ja pareixia que hi hauria
d’haver una millor relació. I això què té a veure, naturalment,
amb la nostra economia? Doncs, té molt a veure, vostè ho sap
millor que jo, això és l’energia que necessitam per posar en
marxa molts projectes que estan aturats, que estan damunt la
taula i que poden fer que la nostra economia avanci.

Però no m’he de deixar de referir també, naturalment, a la
compareixença, important compareixença que va fer el
president Antich, dia 29 de juliol, en aquesta cambra, on a
instàncies, em sap greu dir-ho, encara que això s’ha volgut
presentar com a petició pròpia, prior tempore pot iure, deien els
llatins, qui primer va demanar que es fes aquesta compareixença
va ser el Grup Popular, encara que llavors ho arreglassin perquè
paregués que el president compareixia a petició pròpia; tant
n’és, havia de comparèixer, va comparèixer dia 29 de juliol a
contar-nos tota una sèrie d’històries, algunes d’elles en les quals
no entraré, perquè evidentment són, primer que no tenim temps;
altres que les suportam sense cap dubte, les suportam perquè
creim que són correctes i està molt bé que es duguin a terme, tot
el tema de mesures de caràcter fiscal i l’impuls d’un nou pla
d’ocupació o mantenir, incrementar si és possible, les inversions
públiques per fer que l’activitat, l’economia real funcioni,
s’activi, hi hagi negoci, hi hagi activitat, tot això ens sembla bé;
però ens volem concentrar en tres o quatre coses més que va dir
que ens suscitaren sorpresa, dubte i reflexió.

I aprofitam l’avinentesa del que ha succeït en aquella
intervenció, la interpelAlació que tenim avui per posar damunt la
taula i conèixer, si és possible, l’opinió del conseller, a qui
convit a abandonar el to de suspens i de misteri de la pregunta,
insistesc, justificat segurament, i parli ara ja amb més claredat.
Ens preocupa el denominat Pla d’agilitació de tramitacions
administratives, ens preocupava quan ho vàrem sentir i he de dir
amb sinceritat que de la conversa en la qual el president i vostè
mateix, el Sr. Moragues, ens varen atendre tan amablement fa
uns dies, encara vaig sortir un poquet més preocupat; jo no veig
amb claredat que es pugui fabricar un instrument jurídic per -en
fi, m’ho prenguin entre cometes- saltar-nos les normes, per
trobar un camí més curt, per arribar abans i poder, efectivament,
aconseguir un objectiu que tots volem, que és que l’empresari
de les Illes Balears, les activitats econòmiques de les Illes
Balears es puguin enganxar, es puguin adherir als finançaments,
als plans Renove i al que vengui de l’Estat. Bé, això està bé,
però dit això, suscita, a mi m’ha suscitat molts dubtes i
m’agradaria conèixer, naturalment, quina és la posició del
Govern.

El tema de la creació d’una societat mixta per donar sortida
als immobles, també és una qüestió que no acabam de veure
amb tota claredat; havíem quedat que hi havia massa societats,
hi havia massa empreses, que hi havia massa qüestions en
marxa i per tant convenia limitar aquestes qüestions.

Una altra qüestió que ha sorprès és la promesa del president
que a l’any 2009 s’aplicaria completament, per a totes les
persones que són tributàries, la Llei de dependència; voldríem
que afirmàs i si és possible quantificàs, el president va dir,
literalment, que hi havia, actualment hi ha 12.000 solAlicituds,
cit el president Antich, de valoració, de les quals se n’han resolt
9.000, l’objectiu és que a l’any 2009 acabi la llista d’espera i
que tots els solAlicitants tenguin l’ajuda corresponent. Voldria
saber si dins la previsió de pressuposts que vostè ja comença a
elaborar es veu aquesta qüestió o no es veu.

I també una darrera cosa és, de les mesures de xoc per a
l’èxit escolar i formació professional; ens va parèixer inconcret
i poc determinat.

I també li volia, Sr. Conseller, amb el poc temps que em
queda i el minut de generositat que esper de la presidenta, i no
serà més que el minut, que em doni la seva opinió del pla
anticrisi del Partit Popular que li va entregar en el seu moment,
que li va donar en el seu moment, i que conté moltes mesures:
unes de xoc, altres a més llarg termini, algunes d’austeritat,
vostè ha despatxat l’assumpte del retall de despesa de càrrecs
públics amb una larga cambiada, com és diu, no, home, això
són 800.000 euros! No senyor, això, si fa els comptes i els fa bé,
i estic segur que els fa bé, són molts més, amb tres anys podria
estalviar vostè 8 milions d’euros, si volguessin, clar que sí, és
un tema de voler-ho fer o no voler-ho fer.

És tot el tema de la situació laboral sobre la qual
pràcticament hem passat de puntetes, basta per a tot llegir la
nota de conjuntura laboral de les Illes Balears del mes d’agost,
del propi Govern, per saber que estam en unes previsions
dolentes; la pròpia consellera sortint, a qui felicit pel seu nou
càrrec i de la mateixa manera felicit la consellera entrant i els
desig a tots naturalment el millor, però convendran amb mi, la
pròpia Sra. Nájera ho ha explicat qualque vegada, que estam
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davant un escenari dolent quant a manteniment de llocs de feina
i quant a destrucció de feina.

Nosaltres estam extraordinàriament preocupats per la
situació econòmica, Sr. Consellera, Sra. Consellera, membres
del Govern i diputats que són aquí presents, extremadament
preocupats per aquesta situació perquè som conscients que els
ciutadans viuen amb gran dificultat totes aquestes coses que de
vegades aparentment només notícies de diari. Efectivament, la
pèrdua de llocs de feina és un impacte dins les famílies molt
gran; no poder afrontar els costs de les hipoteques per a aquells
que les tenen contretes és un drama molt gran; haver de deixar
la casa perquè un no la pot realment finançar al final, perquè ha
perdut un dels dos el seu lloc de feina; els preus al consum,
l’IPC disparat doncs és una altra mala notícia. Moltes són, i
basta obrir els diaris d’avui, per veure el conjunt de l’economia
de quina manera està tan tocada i de la qual nosaltres no feim
responsable el Govern, ho vàrem dir sempre i no volem deixar
de dir-ho també avui, el Govern no té la culpa que hi hagi una
crisi econòmica; però el Govern ha de fer dues coses que ha de
triar que ha fet: o no ha dit la veritat o no n’ha sabut, perquè
clar, si fa un any la posició del Govern és que tot estava bé; si
fa un any és que jugàvem la Champions League, la Champions
League, de recoge pelotas la jugàvem, perquè la Champions
League ja sap ell com la jugam, que el qui parlàs de crisi era un
antipatriota, s’ha arribat a dir.

En fi, i ara el propi Govern és qui ha de dir, en fi, tot això,
senyores i senyors diputats, fa que o la posició del Govern fos
no dir tota la veritat, no explicar als ciutadans com són les
coses, o que realment l’ull clínic del Sr. Manera, doncs aquests
dies que va fer aquesta intervenció, doncs estava, si m’ho
permet, un puntet desenfocat i la seva diagnosi no era correcta;
per la qual cosa hem de fer una revisió, perquè ara tornarem
trobar-nos aquí d’aquí a un parell de mesos i vostès han
d’afrontar un nou pressupost i han de proposar un nou
pressupost des de la contenció, des de la limitació de la despesa
pública, des de, naturalment, polítiques de frenar el creixement
i frenar la situació en què ens trobam.

Gràcies, Sra. Presidenta, com sempre, per la seva
generositat.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Té la paraula la Sra. Nájera.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Fiol, cuando le
escuchaba, y le escuchaba muy atentamente, me daba la
impresión de que cuanto peor vayan las cosas mejor, ¿no? Y no
es eso, sólo me daba la impresión, supongo que no es así.

Decirle, Sr. Fiol, que todas las instituciones económicas,
todas, han variado sus expectativas y sus perspectivas de
crecimiento, yo creo que es muy demagógico utilizar este
discurso que usted hace. Estos cambios, esta situación en la que
estamos, ayer mismo veíamos la situación de Lehman Brothers
y Merrill Lynch, como en Estados Unidos la situación
hipotecaria, la situación financiera, la situación económica está
deveniendo un marco verdaderamente preocupante y
verdaderamente difícil.

Me pareció muy interesante cuando ustedes presentaron a la
Mesa del Parlament la interpelación sobre la situación
económica y del empleo, me pareció un momento oportuno
porque además en ese momento estábamos trabajando
intensamente de la mano de los agentes económicos y de los
agentes sociales en encontrar un marco de compromiso, un
marco de acuerdos que nos permitiera tener las bases en el
ámbito del empleo y en el ámbito de la economía que nos
permitiera hacer frente, juntos, a esta situación muy difícil y
muy complicada, ¿no?

El diagnóstico que planteó el president, precisamente en este
Parlament, el 29 de julio sigue siendo el mismo: factores
externos que amenazan nuestra economía, y también factores
internos de qué cosas hemos mal en el pasado; factores
externos: el precio de la energía, el aumento de los precios de
las materias primas, fundamentalmente la crisis hipotecaria en
Estados Unidos, con esa crisis financiera importante en la que
están en este momento el mercado financiero en Estados
Unidos; pero también factores internos, factores internos donde
los excesos del pasado y sobre todo en un proceso
absolutamente especulativo, que tenía que ver con una
construcción sobredimensionada, esos excesos hoy los estamos
pagando.

En primer lugar, me gustaría, como le he dicho antes,
destacar el marco de diálogo y de concertación con los agentes
sociales. Me parece que ese es el elemento fundamental, la
característica fundamental que define a este gobierno, de tratar
de compartir, de acertar y de comprometernos en el ámbito de
los sindicatos y también en el ámbito de las patronales. Y
precisamente el día 24 de julio, un mes justo después de que
ustedes presentaran la propuesta al Parlament, firmamos un
documento que recoge precisamente toda una serie de
cuestiones que nos permiten, conjuntamente con los agentes
sociales y económicos que representan precisamente una parte
importante de esta sociedad, poner en marcha toda una serie de
medidas precisamente para atacar y reconducir los temas
económicos y los temas que tienen que ver con el empleo. Por
lo tanto, sabemos que la crisis se está reflejando de una manera
significativa en un aumento del desempleo, por una parte en el
aumento del desempleo, pero también hay algo que tenemos que
ser capaces de mirar, no solamente dejarnos llevar por esa
posición ideológica de ataque, sino también ser capaces -si me
escucha luego me podrá contestar, Sr. Fiol-, sino también por
una cuestión que yo entiendo que es fundamental: esta
economía resiste y está resistiendo muy bien y tienen que ser
capaces esos datos que pasamos cada mes, que cada primer
martes de mes se informan desde la Conselleria de Treball i
Formació, en que esta economía mantiene la misma población
productiva que hace un año, se ha variado muy poco, del orden
de un 0,7. Es decir que tenemos una situación de gran fortaleza
en nuestra actividad económica fundamental que es el turismo;
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504.000 i busques trabajadores, los mismos que hace un año; es
verdad que tenemos una población activa que está creciendo y
que ahí hay alguna amenaza porque los menores de 25 años son
una parte importante de los parados que tenemos en este
momento en las oficinas de empleo.

Por lo tanto, yo entiendo que ese contexto es muy
importante que seamos capaces de trabajar en lo que el
president también en esta sala ha planteado en varias ocasiones,
en el cambio del modelo productivo: pasar de un modelo
especulativo a un modelo productivo y un modelo más
competitivo, no tanto tramar estrategias en bajadas de precios o
en otras iniciativas, sino tratar de tramar estrategias
precisamente en cambiar en profundidad a través de medidas
estructurales. Pero a la vez tenemos que mantener la inversión,
y en esa línea la inversión, y es una inversión importante, es una
inversión que ronda del orden de los 1.000 millones de euros,
que nos va a permitir precisamente ser una inversión anticíclica
y en un momento de mucha dificultad, que la inversión pública
sea motor y sea locomotora de la actividad económica, eso por
una parte.

En segundo lugar, el marco del diálogo social, eso no me lo
podrá negar, que es elemento fundamental en un proceso de
estas características.

Y desde luego, en tercer lugar, medidas concretas, medidas
concretas, como le he dicho antes, estructurales, como las que
estamos trabajando en este momento en el ámbito de la
formación profesional a través del Libro Blanco y que en este
Parlament yo he explicado en un par de ocasiones; medidas
paliativas para acompañar a las personas que lo van a pasar mal,
las personas que más van a sufrir, esas personas a las que usted
hacía referencia antes, que van a quedar sin empleo; pero, en
tercer lugar, fundamental, medidas que nos permitan dinamizar
la economía.

Y en ese ámbito, en este contexto de estos tres elementos
fundamentales es donde este gobierno está trabajando, donde
todo el Gobierno en su conjunto estamos trabajando de una
manera yo diría severa. En primer lugar, este pacto por el
empleo que ustedes conocen, donde el objetivo es compartir,
comprometernos y diseñar medidas, innovar inclusive medidas,
trabajar en medidas como el Libro Blanco que nos permitan
cambiar ese sesgo que hasta ahora no nos ha funcionado muy
adecuadamente en el ámbito de la formación profesional.
Bueno, tienen ustedes el documento, me voy a remitir a él.

El presidente planteó aquí, efectivamente, el día 29 de julio
13 medidas que anunció y que usted ha hecho referencia en este
momento, que van desde, efectivamente, creo que planteó 920
millones de inversiones en el ámbito de la inversión pública, ese
efecto locomotor, ese efecto motor de la economía que nos
permite mantener también el ámbito de la construcción en un
determinado marco. Medidas fiscales, medidas de reactivación
que yo le explicaré del empleo, inversión en proyectos de
innovación y desarrollo tecnológico, impulso a la principal
industria de estas islas, desde luego el turismo. El turismo
supone el 85% de nuestro PIB y se mantiene, y mantiene esa
capacidad de trabajo, de empleo, de riqueza y de actividad
económica, 504.000 trabajadores y trabajadoras en estas islas,
cifra, como le he dicho anteriormente, muy parecida, a pesar de
la que está cayendo, cifra muy parecida a la del año pasado. En

fin, apoyo al comercio, con más de 8 millones de euros;
medidas de choque para el éxito en el ámbito de la educación,
etc., etc.

Por lo tanto ahí hay toda una serie de medidas, como antes
le he comentado, que están directamente orientadas al corazón
del mantenimiento de la actividad y de la mejora de nuestra
principal industria, la turística.

Desde la Conselleria de Treball i Formació nuestro objetivo
fundamental es ayudar a encontrar empleo, trabajar en medidas
de tipo paliativo que nos permitan formar a las personas que
quedan sin trabajo, acompañar a las empresas en ese proceso de
encontrar el perfil de personas que necesitan, etc., etc. En ese
aspecto tenemos una alianza, yo diría que todas las
comunidades autónomas de este país y nosotros de una manera
concreta, con Madrid. Madrid pone en marcha un proyecto cuyo
objetivo principal es aumentar la prestación de servicios a los
desempleados inscritos en los servicios públicos de empleo, y
también a los trabajadores ocupados en actividades que estén en
proceso de ajuste y que puedan necesitar orientación o
formación para mejorar su empleabilidad. ¿De qué manera? La
red de oficinas, con nuevos orientadores; la ayuda de 350 euros
mensuales durante el proceso de búsqueda y de inserción
laboral; ayudas a la movilidad geográfica, etc.

Por otra parte también recordar un colectivo que
habitualmente nos solemos olvidar de él pero que es
fundamental, porque además tenemos corazón y la política sin
corazón desde luego pasa a ser otra cosa, favorecer el acceso al
trabajo a los colectivos más vulnerables de la sociedad. Estamos
hablando de jóvenes, estamos hablando de mujeres, estamos
hablando de personas que tengan más de 50 años. Pero también
fomento de las personas emprendedoras y autónomas para que
tengan un abanico de posibilidades que puedan decidir e iniciar
su propia vida profesional, su propia vida autónoma laboral. La
reforma de la formación profesional, la ayuda al retorno
voluntario de los inmigrantes -ese es un tema que también
conocemos- y desde luego el trabajo desde la responsabilidad
social de las empresas con un nuevo compromiso de las
empresas precisamente en trabajar y en comprometerse en estos
temas. 

Políticas que dinamicen la economía, políticas que nos
permitan resolver problemas estructurales y en definitiva
políticas que nos permitan conseguir un mayor y mejor empleo
para todos.

Gracias.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Nájera.

(Petit aldarull a la sala)

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

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, jo crec que cada dia que passa, com deia el portaveu
del Grup Popular, i un es posa a llegir els diaris, troba una mala
notícia econòmica, tant als diaris a nivell local, nacional o
internacional, un augment de la inflació important; a pesar de la
seva darrera dada, de baixar lleugerament, aquesta baixada
significa disminuir el nostre diferencial..., no disminueix -
perdó- el diferencial amb la zona euro; augment de les xifres
d’aturats a les nostres illes, sense que l’hostaleria, com
s’afirmava aquest cap de setmana pel delegat del SOIB a les
Pitiüses, pugui absorbir l’excedent de mà d’obra a la
construcció, tal com s’afirmava per part del Govern fa uns
mesos. El consum privat, afectat pel sobreendeutament familiar
i l’escalada de preus, dóna clars símptomes de refredament. I
l’arribada de turistes a les nostres illes baixa considerablement
en temporada mitja i baixa, i en temporada alta, contradient un
poc el que deia el conseller de Turisme, les estades cada vegada
són més curtes, i la despesa per turista i les pernoctacions també
disminueixen.

Les matriculacions de vehicles, un índex clar i senzill,
demostra que l’economia no funciona i que cada mes va
baixant, cosa que demostra una debilitat del consum, per no
apelAlar a la morositat i a les fallides d’empreses a les nostres
illes: AEBAL, Futura, Drac Inca, etc., que demana concurs de
creditors cada vegada més. Les previsions de futur de tots els
organismes econòmics privats i públics no tenen gaires
expectatives de canvi a millor a curt termini, i en tot cas
preveuen un creixement lent però a llarg termini. 

De les tretze mesures que s’han esmentat aquí, tant per la
consellera com pel portaveu del Grup Popular, s’ha de saber si
són les úniques que aquest govern posarà en marxa o si n’hi
alguna més en gelera per, si les que es van anomenar no
funcionen, s’han de canviar per alguna o millorar-les. S’ha de
saber també les mesures que es varen explicar si beneficiaran
per igual totes les Illes, no com passa per exemple en turisme,
que beneficia moltes vegades Mallorca; exemples, n’hi ha
molts, com la regulació de places o el tema de la platja de
Palma. Ara, quan el conseller de Turisme explicava responent
una pregunta explicant el Pla de màrqueting, ha dit bàsicament
“l’illa de Mallorca” no sé quantes vegades. Per tant els de les
illes menors a vegades estam un poc cansats que quan es parla
de turisme només es parli de la platja de Palma; jo crec que
Formentera, Eivissa -perdó- o Menorca també tenen problemes.

S’ha de saber també quanta gent arribarà a aquestes
mesures. Moltes vegades els consellers d’economia es perden
en dades macroeconòmiques però no arriben mai a explicar
quins beneficis directes i per a les famílies tenen les seves
decisions. Va sortir a la premsa, i vostè mateixa també ho sap,
encara que no em pugui dirigir a vostè perquè no som la

interpelAlant, que les patronals no entenien, i les associacions i
els centres de formació tampoc, el retard en la publicació en el
BOIB dels cursos de formació per a treballadors desocupats. Els
desocupats necessiten formació i ajuda per obtenir una feina
aviat, o almenys per tenir més possibilitats. Amb les dades
d’atur actuals és un moment delicat per fer-se càrrec de la
Conselleria de Treball; de totes maneres desitjo molta sort a la
nova consellera de Treball, crec que la necessitarà.

S’ha de saber també quins sectors de la nostra economia es
veuran beneficiats i quins no. Esper que aquest govern no pensi
en els efectes beneficiosos d’aquesta crisi, com sí va fer el Sr.
Solbes, encara que llavors ho va desmentir, que va dir que la
crisi netejarà l’economia. Per exemple, sector infraestructures
públiques; de quines infraestructures estam parlant?; el port
d’Eivissa, versió PSOE o versió Eivissa pel Canvi?; el port de
Formentera, versió Triay o versió Gent per Formentera, deixar-
lo estar?; segon cinturó a Palma, versió PSOE o versió BLOC?
Han d’entendre una cosa: mentre el Govern balear es posa
d’acord entre ell mateix cada dia que passa és un dia de retard,
i un dia on hi ha gent aturada i que podria treballar. Per tant
posin-se les piles.

S’ha de veure també quins pressupostos presentaran el
Govern balear i el Sr. Conseller i si es preveu augmentar
l’endeutament de la comunitat autònoma d’aquests 700 milions
d’euros, com diu la premsa. Han de ser uns pressupostos que
pensin en els ciutadans i no uns pressupostos fets a mida dels
diferents partits que formen part del pacte d’esquerres, amb
l’única contenció, evidentment, d’aconseguir els seus objectius,
molt lícits però partidistes.

Per finalitzar crec que han de contar un poc la veritat encara
que, com es deia en aquesta tribuna, hi ha petits secrets que no
es poden contar sobre el tema del finançament autonòmic; la
CAIB no es pot continuar endeutant, no podem continuar rebent
menys del que aportam i aquest és un tema importantíssim.

Són molts els reptes que hem de solucionar immediats, que
s’han de solucionar, i són molt els ulls que observen els
moviments tant del Govern balear com el del Sr. Solbes a nivell
de Govern central, i la veritat és que hi ha poques excuses a dia
d’avui; som al setembre, l’any s’està acabant i la temporada
turística, diguem-ho així, està ja en el seu darrer mes. Jo crec
que ara, en ple mes de setembre i el pròxim octubre, no hi ha ni
un milAlímetre de marge d’error. La crisi econòmica -i aquí
també s’ha apuntat- es preveia fa molt de temps, encara que
vostès no la volguessin veure perquè hi havia eleccions generals
i cadascú defensava en el seu discurs el que volia defensar per
obtenir certs rèdits electorals.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, primer
de tot volem començar aquesta intervenció del Grup
Parlamentari d’Unió Mallorquina donant l’enhorabona a la Sra.
Nájera pel seu nou nomenament i desitjar-li, evidentment, tota
la sort del món.

En segon terme el nostre grup parlamentari comparteix amb
el Grup Parlamentari Popular, interpelAlant, la seva preocupació
per la situació econòmica. Efectivament aquesta situació és
delicada i necessita de tota la responsabilitat dels gestors públics
i evidentment de l’impuls de la iniciativa privada. 

El diagnòstic ja s’ha fet per altres portaveus. És evident que
hi ha conseqüències o raons externes que expliquen aquesta
situació delicada de la nostra economia: la inflació, la pujada del
preu del petroli, la pujada de l’Euribor, etc., etc. Evidentment
tots aquests són factors que hem de tenir en compte, però en els
quals podem influir poc des de les institucions d’autogovern de
les Illes Balears; però també és evident que hi ha situacions
internes de la Illes Balears, la bombolla immobiliària
principalment, que lògicament són més característiques de la
nostra economia, i aquí sí que podem incidir d’una manera més
decidida. 

Aquesta preocupació i aquest diagnòstic evidentment no són
nous. S’ha fet referència pels portaveus que m’han precedit en
l’ús de la paraula a la intervenció i al debat que vàrem tenir aquí
el 29 de juliol, que vàrem tractar de manera monogràfica sobre
aquesta qüestió. De fet en el plenari d’avui la primera hora de
preguntes estava clarament marcada pel tema econòmic, i
evidentment aquesta situació que hem descrit i que més o
manco compartim en el diagnòstic requereix diferents mesures.
Des del Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina la primera gran
mesura és el manteniment de la inversió pública, el
manteniment de la inversió pública que des del nostre grup
parlamentari ens agradaria que no només fos dels pressupostos
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, on ja hi ha un
compromís explícit i clar que es mantendrà, tot i que
evidentment la reducció d’ingressos ens forçarà a acudir a
l’endeutament, però evidentment també ens agradaria, i amb
això també compartim la postura del Partit Popular, que la
inversió de l’Estat compromesa s’executàs efectivament, i
evidentment que aquests doblers del conveni de carreteres
firmat arribassin a les Illes Balears, i sobretot en el nostre cas a
Mallorca, d’una vegada per totes. 

El mateix podríem dir de la Llei de dependència, perquè és
evident que els problemes pressupostaris que tenim amb la Llei
de dependència són conseqüència que es fa una llei a Madrid on
es reconeix tota una sèrie de serveis i tota una sèrie de deures
que han d’assumir les comunitats autònomes, i no es donen a les
comunitats autònomes aquests recursos. Per tant nosaltres,
almanco el nostre grup parlamentari, no ens cansarem de
denunciar aquesta situació que evidentment hipoteca encara més
unes finances ja de per si prou delicades.

És evident que a nivell d’inversió també volem fer
referència al tema de l’habitatge. Crec que la política
d’habitatge, d’adquisició de promocions executades i tot el tema
del sòl, de les reserves estratègiques de sòl, evidentment crec
que està donant i que donarà en el futur una resposta més o
manco adequada i dins les nostres possibilitats a aquest tema de
l’habitatge públic. 

Però evidentment des del nostre grup parlamentari no n’hi
ha prou a mantenir la inversió, sigui de la comunitat autònoma,
sigui la que hagi d’arribar de l’estat, sinó que també coincidim
amb les paraules que deia la consellera sobre el fet que hem de
centrar els nostres esforços en la principal indústria del país, i la
principal indústria del país evidentment és el turisme. Per tant
li hem de donar un impuls important perquè és evident que ens
hem mantingut i que aquesta indústria està resistint, però que
també té -diguem- riscos futurs, com l’escassa rendibilitat i com
la reducció de la temporada turística, que també ens han de
preocupar, i per això des del nostre grup parlamentari proposam
i defensar un esforç molt més gros en promoció turística, un
esforç en la inversió en valors afegits -en el Pla de màrqueting
se n’ha fet referència per part del conseller- i una millora
important de les zones turístiques en inversions, en
infraestructures i equipaments.

I finalment una tercera mesura: inversió, turisme i
finançament. Hem notat a faltar a les paraules del Govern una
referència al finançament. Consideram que hi ha un
reconeixement explícit i clar a les balances fiscals per part de
l’Estat del maltractament que han patit les Illes Balears i que
lògicament és ben hora que aquesta situació es compensi de
veres i no només a nivell retòric, que és el que hem tengut fins
ara. Per tant en aquests tres elements fonamentals consideram
que estar una resposta més o manco adequada a aquesta situació
preocupant de l’economia i l’ocupació a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera, hem de començar coincidint amb
l’interpelAlant que la magnitud de la crisi no va ser detectada
amb molta celeritat o com a mínim tot d’una confessada. De
totes maneres també coincidirà amb mi l’interpelAlant que ha
estat arreu, i com apuntava la consellera no només pel Govern
de les Illes Balears, jo diria que amb més fonament per altres
institucions i a altres indrets. 

En tot cas la crisi s’ha imposat amb dades molt greus i un
pronòstic reservat. Només les dades de l’atur, del que ha
comparegut i del que s’anuncia, ens han de sacsejar
profundament. Els motius són econòmics però les
conseqüències, naturalment les més greus, són socials. Vet aquí
per tant quina és la nostra màxima prioritat, el màxim
compromís: ha de ser treballar per minimitzar l’efecte de la crisi
sobre els ciutadans, en especial garantint les prestacions socials
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però també la cohesió, la solidaritat, i procurant, com apuntava
la consellera, que tothom trobi feina. 

Coincidim també que la situació econòmica és un punt
indefugible en aquest debat, durant tot aquest període i
probablement la legislatura, i en aquest sentit celebram que
s’habilités un període extraordinari per tenir el debat a final de
juliol. Avui amb cinc minuts ens haurem de limitar a uns apunts
sense entrar en l’anàlisi de les causes internacionals, ja més o
menys s’han apuntat, avui tornen ser notícies de portada, ni en
les conseqüències sectorials, perquè la situació de la
construcció, la severíssima reestructuració aeronàutica o els
efectes en el turisme, en el comerç, a l’agricultura, segur que
donaran per a punts específics, és necessari que donin per a
punts específics.

Respecte de les iniciatives públiques polítiques que s’han
anunciat jo vull començar lamentant que la reacció europea i
l’espanyola les trobam insuficients, a més de tardanes i molt poc
sensibles a les necessitats del país. No seran les mesures
ultraliberals de les 65 hores com bastirem un model europeu
amb capacitat de lideratge esperançador i atractiu. També
trobam que el Govern espanyol ha reaccionat poc, i no en
parlem quan ha enviat alguns missatges perillosament xenòfobs
acusant o apuntant l’immigració com el boc expiatori, una línia
a la qual avui s’apuntava entusiasmat el Sr. Rajoy. A més
l’Estat ens posa molts d’obstacles per poder fer res des d’aquí;
coincidim tots que la capacitat d’actuació de les institucions
d’autogovern és limitada, però és igualment cert que no se’ns
dota de poder suficient ni se’ns deixa exercir el que tenim:
d’entrada, i ho hem dit tantes vegades que ja sona gairebé
sobrer, aquest escanyament econòmic al qual ens han sotmès el
PP i el PSOE, els governs del PP i del PSOE amb l’espoli de la
riquesa que genera el país. Per això crec que en aquesta ocasió
hem de tornar a demanar un punt més. Jo aprofitaria per
demanar al Sr. Antich i a la Sra. Estaràs, com a líders de les
formacions a les Illes Balears, que donin consigna als diputats
a Madrid d’aquestes formacions que deixin de ser còmplices
d’aquesta situació i que no donin ja pus legitimitat, pus lleis que
es basin en aquesta situació injusta i insostenible del
finançament. Ja basta, ja n’hi ha prou de discursos ben
intencionats; ara és l’hora de solucions o de l’amotinament.
Crec que això és el que han de donar, aquesta passa nova perquè
la situació realment requereix alguna cosa nova que no dir-ho.

I no només és el finançament, com s’ha dit; també l’abast de
les competències, el compliment efectiu dels compromisos, de
les inversions, però també les competències transferides i les
pendents. Ports i aeroports podria ser una eina útil per afrontar
la crisi, per exemple actuant sobre els tributs que graven
l’activitat aeroportuària. I confii que deixin de dir que l’Estatut
resolia els problemes econòmics del país, confii que ho deixin
de dir tots els que li varen donar suport donant-nos a entendre
que era una panacea. 

Per paga a les dificultats estructurals de l’autogovern a les
Illes Balears, de l’autogovern per afrontar aquestes dificultats,
s’hi suma la situació catastròfica en la qual ens va deixar el
Partit Popular, una herència d’especulació, de desenvolupament
a ultrança, de despesa irracional, d’endeutament endimoniat i de
corrupció. Uns 4.000 anys abans que Keynes apuntàs algunes
idees, un tal Josep va advertir el faraó d’Egipte sobre els cicles
del capitalisme, li va dir que vendrien set anys de vaques
grasses i set anys de vaques magres; el faraó va aprofitar els
anys de bonança per emmagatzemar el blat sobrant i així va
poder esquivar els anys d’escassesa. Durant segles els pobles
han admirat la prudència d’aquell faraó. Ben al contrari, Jaume
Matas, faraó de la segona dinastia, que sabia perfectament que
el ritme immobiliari de la construcció no podia durar
eternament, es va dedicar a repartir tot el blat, va fer obres amb
total imprevisió i sospitosament cares -fins i tot volia fer una
piràmide mausoleu en forma d’òpera, sembla-, i hi va haver
gent, hi va haver alts sacerdots, hi va haver alts càrrecs que
aprofitaren per saquejar el magatzem del poble. Ara vivim
també les conseqüències d’aquells sobreescalfament en
creixements desbocats, també demogràfics, i un deute
astronòmic.

En aquesta situació apunt -acabant ja- algunes fites
telegràfiques...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, ha d’anar acabant.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sra. Presidenta. ...uns apunts a un full de ruta, on
coincidim bastant, plenament gairebé, amb el que apunta la Sra.
Consellera. La primera és que, per greu situació econòmica que
sigui, no hi pot haver baixades en el compromís social, això per
a un govern d’esquerres, per a qualsevol govern responsable
però més per a un govern d’esquerres, és imprescindible i així
ho plantejarem en els propers pressupostos. Veig que el Sr.
Zapatero també ho diu però no recorda que són nostres les
competències per fer-ho.

Cal prestigiar el suport de l’economia productiva i atacar les
pràctiques especulatives. S’ha de fer un esforç inversor
important, en el límit d’allò possible: formació, recerca,
innovació, noves tecnologies... També no tornar al model de
desenvolupament sense fi. Diàleg, cohesió, zero demagògia i si
em permet, Sra. Presidenta, una darrera recepta que també
apuntava la Sra. Nájera: el missatge que ens en sortirem, som un
país amb prou recursos humans i materials; hi haurà dificultats,
hi haurà esforços, però crec que és important que hi hagi
aquesta confiança lúcida, humil però indestructible. Esperam,
per tant, les propostes del PP subsegüents a aquesta
interpelAlació per debatre les propostes que ens puguin fer, si
són serioses, si no són demagògiques, i confiem que en lletres
de motlle hi apuntin qualque apunt de mea culpa. Moltes
gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
saludar-los a tots, en primer lloc, passat el període estival, i dir-
li, Sra. Consellera, que avui el PP interpelAla el Govern en
relació a la situació econòmica i de l’ocupació de la nostra
comunitat. Vostè, jo diria que amb la sinceritat i la valentia que
la caracteritza, ens ha exposat quina és la situació des del punt
de vista del Govern, quines les expectatives i quines les mesures
adoptades i previstes per al futur immediat i a mitjan termini. El
meu grup, el Partit Socialista, comparteix amb el Govern la
visió realista de la situació; som conscients que en les etapes
econòmicament difícils és on un govern progressista s’ha de
situar més que mai al costat dels més febles i dels més
vulnerables, alhora que ha d’adoptar les mesures precises al
costat dels empresaris i agents socials per tal de generar
confiança, reanimar l’economia, promoure la formació i generar
ocupació. 

Ja en el ple extraordinari i monogràfic de dia 29 de juliol
passat el nostre president ens va diagnosticar l’estat de la nostra
economia, anomenant els factors externs i els factors interns que
influeixen en el seu estat, factors als quals també ha fet menció
avui la consellera. Va anunciar un canvi de rumb en relació a
l’anterior legislatura deixant de banda el consum constant de
territori i la baixa qualificació professional per passar a una
economia productiva, competitiva i sostenible. Aquest salt
qualitatiu iniciat amb el pacte per la competitivitat, l’ocupació
i la cohesió social, ha d’anar acompanyat -va dir el president- de
mesures per a la reactivació econòmica i la creació de llocs de
feina, a la vegada que va anunciar les tretze mesures proposades
per a tal fi.

Avui la Sra. Consellera ens acaba de fer una exposició
detallada i actualitzada de la situació, ja que no hauríem
d’oblidar que la seqüència i la velocitat amb què canvien les
situacions econòmiques i financeres no sol ser ni imputable ni
limitada a una comunitat autònoma i, pel que llegim avui en
premsa, en molts de casos ni tan sols a un país, de les noves
mesures implantades que van en consonància amb la
preocupació compartida, com s’ha vist aquesta setmana passada,
amb el president Rodríguez Zapatero i que vetllen sobretot pel
manteniment de les prestacions socials i la no-retallada en cap
cas ni de pensions, en el cas del Govern central, ni de línies de
foment a la creació de llocs de treball, ni d’acompanyament tant
a aquells que busquen feina com a les institucions i
administracions que tenen la possibilitat de facilitar aquesta
tasca en el cas de la nostra comunitat autònoma.

Sra. Consellera, en nom del meu partit i des d’aquesta
tribuna li vull dir gràcies per la seva feina, pel seu tarannà i per
la seva proximitat a treballadors i empresaris. I, si m’ho
permeten, també vull des d’aquesta tribuna encoratjar la futura
consellera de Treball i Formació a seguir amb l’empenta que la
caracteritza aquest repte de liderar una conselleria gens fàcil a
dia d’avui i que precisa de persones com ella, que han lluitat,
lluiten i continuaran lluitant per una major cohesió i un major
benestar social. Sort i endavant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mercadal. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Fiol per un temps de cinc minuts.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Surt en aquest torn de
rèplica per posicionar el grup respecte a la resposta que s’ha dat
per part del Govern. Agraesc també que hagi aprofitat aquest
darrer debat a la Cambra per actuar la Sra. Consellera de
Treball; li desitj, com he dit abans, sort en aquesta nova
responsabilitat; figuradament sortir de l’infern de Treball per
anar a la platja no és una mala perspectiva per a ningú, n’estic
segur.

I continuam veient el Sr. Manera que, des del burladero,
com un apoderat a una plaça de toros, dirigeix la cursa, però
qualque dia tendrem ocasió de sentir-lo, esper que sigui abans
de la presentació dels nous pressuposts. Estic segur que serà
així.

Vostè de la mateixa manera, Sra. Consellera, que ens
atribueix una cosa que no puc acceptar, com és que cuánto peor,
mejor, “com pitjor vagin les coses millor per a vostès”, com ja
va dir el Sr. Blanco ahir del Partit Popular a nivell nacional,
això és una cosa que no podem acceptar. Nosaltres des del
primer dia hem mostrat un posicionament de cooperació, de
suport en aquelles coses que ens sembla que són mesures
adreçades directament i vertaderament a resoldre la situació de
crisi, però no pot pretendre que li diguem que tot el que fan ens
sembla bé. Sap molt bé el conseller d’Economia, i el Sr.
Moragues sap molt bé, que el nostre posicionament en moltes
coses que el president va presentar aquí hi estam d’acord i ho
hem dit així, però comprengui que no podem estar d’acord en
tot.

Deixi’m que li digui que vostè es demana “quines coses hem
fet malament, què és el que hem fet malament”. El perquè hi ha
uns motius interns i hi ha uns motius externs. Els motius externs
els tenim acceptats tots, els sabem, avui els diaris en vénen
plens, la crisi internacional amb totes les seves modalitats i els
seus aspectes ens colpeja amb força, això ho sabem. Però els
temes interns em sorprèn que vostès els atribueixi en
exclusivitat a l’actuació de consum de territori; vostè ha estat
alcaldessa de Calvià, que no és mal lloc per parlar del
creixement i del desenvolupament urbanístic, precisament.
M’estranya que vostè atribueixi tots aquests mals a l’anterior
govern, perquè efectivament és vera que les mesures han de ser
adreçades directament a resoldre els problemes, i és vera que
una major inversió posiciona el Govern, els actors públics en un
millor funcionament de l’activitat econòmica; això abans era
així, ara és així i per tant nosaltres no hem dit res en contra que
hi hagi més inversió, ja està bé que hi hagi més inversió per
aconseguir activar l’economia. 
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Però clar, vostè aquí ve a presentar-nos com a cert que s’ha
elaborat el pla d’ocupació, el pacte de l’ocupació, la gran
panacea és el pacte de l’ocupació, però em deman si els
ciutadans que segueixen les notícies que aquí es tenen i els
debats que aquí es produeixen saben en què es materialitza tot
això, perquè realment aquest pacte no és més que un reflex del
pacte de govern, és en molts de temes i en molts d’aspectes una
còpia de coses que estaven dins el pacte de govern. Vostè diu
que no; llavors pugi aquí i expliqui que no, i que les quatre
coses principals, les quatre coses principals que estaven en
aquest acord encara no s’han produït; que jo sàpiga no s’ha
presentat ni el Pla d’ocupació 2008-2001, ni el Pla d’acció en
matèria de salut laboral 2009-2011, ni el Pla integral per a la
implementació efectiva de diferents instruments del sistema
nacional de qualificacions professionals, ni el Pla autonòmic
d’incentius de la contractació, que eren els quatre eixos que hi
havia en aquest pla.

Per tant, quin presenta? Com que aquest pla ho ha resolt tot,
però caram!, resulta que cap dels quatre eixos d’aquest pla ni
tan sols no ha estat presentat. Per tant, deixi’m que li digui que
dubto que aquesta sigui la solució.

Llavors, dins el seu plantejament, deixi’m que li digui que
el problema que tenim vertaderament és que no hem -crec jo-
assumit la densitat de la crisi. Jo li he plantejat una sèrie de
qüestions que vostè no ha contestat, i alguna hi té molt a veure,
per exemple, li he parlat del Pla d’agilitació de mesures
administratives que el president va presentar dia 29. Aquest
tema, a vostè, si és la responsable de la Platja de Palma, li
interessa molt, com vostè ja sap segurament, perquè té molt a
veure amb el desenvolupament de la Platja de Palma, i vostè
d’això ni una paraula. Jo li deman que em digui què en pensa
d’això i com ho desenvoluparà. 

Del tema, que també li he plantejat, que el president va
prometre que la Llei de dependència s’aplicaria completament
el 2009, no me n’ha dit res, de tot això. És clar, són temes
extraordinàriament importants. Li he demanat alguns temes que
nosaltres vàrem presentar: Pla anticrisi del Partit Popular, vostè
ni tan sols l’ha citat, bé, idò qualque cosa bona tendrà!, el
mateix conseller d’Economia va dir que qualque... bé...El
mateix conseller va reconèixer que tenia valors intrínsecs que
valia la pena estudiar-los i posar-los dins els criteris que el
Govern ha d’impulsar per resoldre tot això.

És clar, de totes aquestes qüestions que són prou importants
no me n’ha dit res, no m’ha contestat, m’ha explicat el seu punt
de vista i ha fet un poquet... idò, una intervenció molt estructural
en qüestions a les quals no em puc oposar: l’economia
productiva, les inversions de les administracions, en tot això
estam d’acord, està molt bé, però deixi’m que li digui que
tampoc no m’ha dit res d’una altra qüestió que és la fonamental,
que és la vertadera qüestió, la qüestió de les qüestions.

Deixi’m que els conti un secret... -un secreto... un secreto...
por lo menos el gobierno no se ha “enterao”. El problema és
el finançament, és que no tenim doblers. El problema és que no
s’han actualitzat les nostres necessitats a través del REB, el
REB no s’ha fet, s’havia de començar, però no s’ha fet. Els
pactes i els acords que signam, a Madrid, vostè que, segons
diuen els remors, tanta bona mà té a Madrid i a Ferraz, faci que
s’executin tots aquests convenis que se signen, passa un any...
En fi, no aixec cap secret si dic que el mateix president del
Govern deia “és que només volem fer la variant de Son
Servera”, és que... escolti, estam parlant de coses que tampoc no
són obres tan impossibles de realitzar i tot això està aturat, tot
això està bloquejat, tot això s’allarga, passarà un any i en
passarà un altre. El tractament que ha tengut aquest govern
anterior i el govern actual per part del que és l’administració del
Sr. Rodríguez Zapatero, deixa molt a dubtar, em deixa molts de
dubtes i a mi em preocupa -i vull acabar així, i gràcies, Sra.
Presidenta- que el gran problema, el gran problema que tenim
en aquest moment és la manca de recursos, no arriben recursos,
d’això, vostè tampoc no n’ha dit ni una paraula.

Per tant, no sé si d’això en té la culpa Jaume Matas o el
faraó Rodríguez Zapatero, jo no sé qui en té la culpa, però és
molt evident i molt obvi que en aquesta situació no es pot
continuar i aquest sí que ens ajudaria si no a sortir de la crisi,
perquè naturalment nosaltres no tenim els instruments
necessaris per resoldre una crisi de gran escala, sí que ajudaria
la nostra comunitat a millorar la seva situació, sí que ajudaria la
nostra comunitat a poder sortir un poc endavant. Moltes gràcies,
Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, en primer lugar,
agradecerles a todos y a todas su felicitación, el nuevo encargo
es un encargo difícil por denominarlo de alguna manera, pero le
puedo decir, Sr. Fiol, que la Conselleria de Treball i Formació
ha sido uno de los retos más bonitos para políticos, y políticas
en este caso, que tengan ganas y que les guste esto. Por lo tanto,
no me cabe la menor duda que la Sra. Barceló va a tener unos
años espléndidos de trabajos, de propuestas y de iniciativas.

Yo pensaba que usted apreciaría el esfuerzo del diálogo.
Cuando le he hecho referencia al acuerdo que hemos cerrado, y
le puedo asegurar que ha sido difícil, que le hemos metido horas
y horas y horas y horas de desencuentro hasta llegar
precisamente al encuentro y al acuerdo, ¿no? Eso no ha sido
fácil, se lo puedo decir a usted, se lo puedo decir a todos los
compañeros y compañeras, a todos los señores y señoras
parlamentarios que no ha sido fácil y, por lo tanto, yo lo he
explicado aquí porque me siento profundamente orgullosa y
honrada de haber conseguido llegar a un acuerdo en el ámbito
de los sindicatos y de la patronal precisamente en un momento
de gran dificultad donde trabajar conjuntamente es fundamental.
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¿Qué hacemos? Hacemos cosas muy concretas y ese acuerdo
al que hemos hecho referencia, donde están efectivamente esos
cuatro ejes que a partir de este mes se van a presentar uno detrás
de otro, pero además estamos trabajando en el corto plazo, en el
medio plazo y en el largo plazo. A pesar de que no tenemos
dinero, pues efectivamente, pero creo que de eso saben ustedes
más que nosotros, porque nos estamos encontrando con
situaciones verdaderamente difíciles y muy complicadas y
además muchas de ellas muy desagradables, pero sí quisiera
aprovechar los pocos minutos que me quedan para hacer
referencia a las medidas en concreto que, desde la Conselleria
de Treball i Formació, estamos poniendo en marcha.

En primer lugar, ayuda de 350 euros para 2.000 personas
paradas que formen parte de los programas de búsqueda de
empleo y de inserción que se suman a las 2.000 que además
vamos a gestionar también de los fondos que van a venir
directamente de Madrid. Por lo tanto, ahí tenemos 4.000
personas que van a recibir una asistencia y un servicio especial
ligado a su futuro empleo.

En segundo lugar, contractación de -y le doy datos concretos
para que usted los apunte y pueda explicar a la gente de su
grupo qué medidas concretas estamos, en este momento
diseñando- 1.730 parados procedentes de sectores en declive
durante cinco meses para trabajos de interés general y que
puedan suponer una recualificación profesional.

En tercer lugar, aportación de 7,5 millones de euros, en el
ámbito de los consells insulares y con los agentes sociales y
económicos para que refuercen precisamente sus programas de
orientación, de intermediación y de formación para el empleo.

En cuarto lugar, aportación -yo le he escuchado con todo el
interés, Sr. Fiol, le pido que usted también me escuche a mí, con
un poquito de cariño ¿vale?, que es la última. En cuarto lugar,
aportación de 4 millones de euros a los ayuntamientos. Creemos
profunda y firmemente en el ámbito municipal precisamente
porque los ayuntamientos están muy cerca del conocimiento y
el problema y, por lo tanto, también estamos trabajando a través
de una fórmula nueva como son los convenios.

En sexto lugar, la creación de 23 talleres ocupacionales. 23
talleres ocupacionales donde va a haber casas de oficio, escuelas
taller para recualificación profesional y 312 personas sin
trabajo... Si quiere no le cuento lo que estamos haciendo, pero
le cuento por qué vamos mal de dinero, o sea, que no tengo
ningún problema, Sr. Fiol.

En séptimo lugar, convocatoria de 10.000 plazas de
formación. 10.000 plazas de formación profesional para
personas que estén hoy desempleadas en colaboración
precisamente con los agentes sociales, con los centros de
formación que ya tienen resuelto en este momento una situación
burocrática de retraso, efectivamente de 15 días, y esto
precisamente en sectores emergentes y contra catálogo.

En octavo lugar, la puesta en marcha del segundo Plan de
conciliación de la vida laboral y familiar que como ustedes
saben, porque aquí lo expliqué yo, el primer plan se orienta en
colaboración con los ayuntamientos, se crean 425 puestos de
trabajo.

Noveno lugar, se contratan 50 personas más de técnicos del
mercado de trabajo para reforzar, precisamente, el incremento
de trabajo que van a tener las oficinas de orientación laboral del
servicio público de empleo, el SOIB. Se van a crear 30 puntos
nuevos de orientación laboral con un total de 83 profesionales;
se van a contratar 83 agentes de desarrollo local en colaboración
con todos, no digo ni con uno ni con dos, ni con los de un color
ni con otro, con todos los ayuntamientos de las islas
precisamente para trabajar haciendo prospecciones e impulsar
las oportunidades laborales en el ámbito del territorio. Una
inversión muy importante en una nueva red de oficinas públicas
de empleo, oficinas modernas, oficinas capacitadas para dar este
servicio donde vamos a reformar y mejorar, en Mallorca, en
Menorca y en Formentera, y cinco nuevas oficinas, cuatro en
Mallorca y una en Ibiza, pero también hay iniciativas..., yo
siento mucho que no les interesen demasiado, ligadas a
empresarios y autónomos y que hemos acordado con ellos y que
hemos pactado con ellos, ayudas de 600.000 euros para el sector
hotelero donde puedan desestacionalizar, donde podamos
hacernos cargo del coste salarial que van a tener los empresarios
a la hora de incrementar el número de meses de los contratos y
por lo tanto desestacionalizar su propia actividad.

Segundo, apoyo a la creación de empleo y autoempleo en
sectores económicos emergentes mediante subvenciones de 500
euros durante tres meses para la contratación fija o fija
discontinua para más de 600 personas, 650 personas; ayudas
para crear empleo, los nuevos yacimientos de empleo, potenciar
el programa de promoción de empleo autónomo con lineas de
ayuda por importe de más de 2,4 millones de euros y la
aportación que se hace y que firmamos el viernes de la semana
pasada con los agentes económicos y sociales para el desarrollo
de programas específicos de formación, contratos programa
para orientación e intermediación.

En definitiva, yo quisiera decir una cosa, Sr. Fiol, creo que
el optimismo y la pasión son fundamentales para superar la
crisis. Ser capaces de negociar allí donde fuera y ser capaces de
sumarnos, de aliarnos para encontrar las soluciones a este tema.

En definitiva, quiero agradecer a todos ustedes, si en algún
momento he resultado impertinente, si en algún momento me
han tenido ustedes que llamar la atención por algo que no he
dicho correctamente les quiero pedir disculpas, les quiero
agradecer a todos, en especial al Sr. Rodríguez, que es a quien
tenía yo detrás de mi silla alumbrándome todos los días, en fin,
con las buenas nuevas, pero en definitiva, creo que estamos aquí
para, y nuestro objetivo es una sociedad mejor, más y mejor
empleo, más riqueza, menos desigualdad, mejores servicios
públicos y mejor calidad de vida para todos. Gracias.

(Aplaudiments)

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

Moltes gràcies, Sra. Nájera, li desitjam les parlamentàries i
els parlamentaris el millor en la seva nova tasca perquè d’ella
dependrà també el nostre futur.

III. Moció RGE núm. 4827/08, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a formació professional per
a l'ocupació, derivada del debat de la interpelAlació RGE
núm. 4396/08.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i a la votació de la moció presentada pel
Grup Parlamentari Popular relativa a la formació professional
per a l’ocupació. El Sr. Huguet té la paraula per defensar-la.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores diputades,
senyors diputats, senyores i senyors membres del Govern,
senyores membres del Govern, només són tres senyores que hi
ha presents, malgrat la importància del tema a debatre: la
formació professional.

Vull començar desitjant sort i èxits a la, a partir de demà,
exconsellera de Treball i naturalment li vull manifestar la
simpatia personal i que les crítiques, òbviament, no són en
detriment del Govern, sinó en benefici dels ciutadans. A més,
vull ser un complidor exacte de l’encomana que ens fa al
Parlament, i per tant als diputats, el nostre article 19 de l’Estatut
d’Autonomia que a més de representar el poble, a més d’aprovar
els pressuposts ens encomana fer el seguiment de l’acció de
Govern, controlar el Govern, i exercir aquelles competències
que ens dóna el nostre ordenament.

Dit açò, també he de desitjar sort a la futura consellera, esper
demà poder-la felicitar després de la seva presa de possessió, ja
que tenc l’honor de representar el Grup Popular a aquest acte al
qual ens ha convidat, al nostre grup, el Sr. President del Govern.

He de començar ja recordant la sessió de dia 3 de juny on
s’interpelAlava al Govern en relació amb la formació. No fa
massa dies, crec que era el 3 de setembre, a la Comissió de
seguiment del diàleg social a Madrid, un dels quatre punts o
dels quatre eixos aprovats entre els agents econòmics i socials
i el Govern va ser precisament la qüestió de la formació. Aquí
la proposta del nostre grup en relació amb aquest tema té un
contingut de quatre instàncies al Govern. 

La primera, treure el contingut del Pla estratègic de
subvencions aprovat juntament amb el pressupost del 2008, i
vull dir per al coneixement de tots els diputats que la relació
d’accions que acaba de fer la consellera, amb l’excepció
d’aquell que té a veure amb l’orientació que es correspon amb
el capítol 2 del decret que, precisament, innova allò de poder
donar orientació amb una subvenció de 350 euros a partir
d’abril d’enguany, quan van aprovar els pressuposts i aquest pla
estratègic encara no s’havia aprovat aquest decret de mesures i
en el capítol 2 d’aquest decret de mesures de l’Estat hi ha la
dotació dels 350 euros per a aquells aturats que no tenguin dret
a prestacions i que hagin de merèixer una orientació per a un
itinerari. 

És a dir, el que fa de contractar orientadors, 50 orientadors
més, i el que fa de donar, no és un pla del Govern de les Illes
Balears, sinó de tot Espanya i per tant, el que fa és incorporar a
l’acció pressupostària que hi havia prevista a finals d’any
aquesta que és nova i que sí que és anticrisi, des del meu punt de
vista o al meu entendre, dels altres n’hi faria una relació, de tots
els que vostè ha dit, perquè figuren al Pla estratègic i per tant
són acció de Govern. Diré més endavant quina és la queixa, és
que haguem tardat tant a posar-los en pràctica, les línies de
subvencions als ajuntaments per a plans d’obres i serveis, als
consells, el pla FIB, que vostè va treure divendres passat, etc.
En faré una relació amb més detall si tenc temps, però aquest és
el contingut positiu, des del meu punt de vista i també de crítica
a l’acció de Govern, és a dir, haver-ho fet més prest i amb més
eficàcia perquè els pressuposts ja preveien tant el contingut
polític com el contingut econòmic.

El primer punt tracta de convocar sense més demora i retard
les subvencions previstes precisament en el Pla de subvencions
i en els pressupostos. Han sortit, no els enumeraré, varen sortir
la setmana passada i encara en queden un parell per sortir. He
fet el seguiment de les convocatòries que fa la conselleria i les
que du a Consell de Govern, em reconeixerà que la convocatòria
de centres i entitats de formació de la CAIB és de dia 12 de
setembre, del Servei d’Ocupació, la convocatòria per concedir
subvencions públiques a l’àmbit de colAlaboracions... vaja!, el
que coneixem per organismos autónomos perquè puguin
contractar desocupats, surt o la fa dia 12 de setembre, etc. No
n’hi faré una relació perquè vostè ho sap i, segurament, li
agradaria com a mi que s’hagués fet el mes d’abril, vostè sabrà
per què s’ha retardat tat. El que jo vull posar aquí damunt la
taula és que insti, el Parlament, el Govern que per l’any proper
això no torni succeir, i estic segur que la Sra. Barceló, si pot,
intentarà millorar-ho i farà tot el necessari perquè millori. La
nostra actitud -del grup parlamentari- és colAlaborar al màxim i
si hem de posar crítiques en evidència, colAlaborar al màxim en
favor dels ciutadans, estic segur que per als que estan aturats
poder trobar feina a un pla d’obres i servei del consell, d’un
ajuntament, d’un organisme autònom o d’un organisme estatal
hagués estat bo i positiu, sobretot perquè aquestes obres solen
estar, moltes, relacionades amb una activitat de la professió o
del conjunt d’activitats pròpies de la construcció, hagués estat
molt positiu que aquestes convocatòries haguessin sortit no ara,
ara estan en convocatòria i s’adjudicaran dins aquests mes o a
principis del mes proper, sinó fa mig any o més perquè -
repetesc- el contingut i el pressupost hi eren des del mes de
febrer d’enguany, el pressupost hi era abans, però l’ordre hi és
des del mes de febrer. 

Fins aquí el primer punt. El segon, que és iniciar les
activitats formatives del Centre nacional de formació
ocupacional de Menorca i de turisme de Mallorca, bé... el de
Menorca segurament es pot iniciar al mateix edifici quan es
tenguin clares quines són les especialitats per les quals volen
començar. Que jo sàpiga, bé, vaig veure una convocatòria d’una
assistència externa de 200.000 euros el mes de maig, crec que
el juliol vaig veure que havia quedat deserta aquesta
convocatòria i en aquest moment, que jo sàpiga, ni hi ha director
ni hi ha pla de quines especialitats es farà la formació. Nosaltres
vàrem enviar l’any 2005, catorze especialitats possibles dins el
que és un centre de la mar, aquest és un centre nacional de
referència on la formació bàsicament ha de ser innovadora i
d’investigació, que després es pugui transmetre a les altres
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comunitats autònomes, perquè aquesta és la característica d’un
centre nacional de referència i, que jo sàpiga, hi ha l’edifici
acabat o quasi acabat, però encara no se sap exactament què hi
hem de fer i, per tant, completar.

Respecte del de Mallorca, no hi ha ni l’edifici, encara que li
van deixar un edifici, però segurament aquesta activitat no fa
falta que estigui subjecte a un edifici fet específicament,
probablement l’activitat en les situacions actuals es pot
fer...,diríem que seria un primer pas d’allò de centres integrats,
sense ser un centre integrat es pot fer a altres indrets. Per tant,
seria interessant i és el que propòs als altres diputats d’aquesta
cambra, que instem el Govern que aquest curs, ja ho veig molt
difícil o quasi impossible, però és la intenció política, pressionar
el Govern perquè això es tengui en compte a causa de la
importància de la formació en aquests dos àmbits: el de la mar
i el de turisme, però tenint en compte que són centre nacional de
referència. Per tant, és el nivell més alt quant a qualificació
d’aquesta formació que s’impartirà en aquests centres. 

El següent punt fa referència a la formació professional para
el empleo, a l’acord del 17 de febrer del 2006 i el que volem és
que la colAlaboració entre -que no dubto que existeix- el Govern
d’Espanya, el Ministeri de Treball del Govern d’Espanya i els
agents econòmics i socials facin un esforç més ampli, jo no n’he
sentit a parlar ni l’he vist en relació amb el que es diu la
formació d’oferta. És a dir, aquesta adequació de la formació a
les necessitats de les empreses i dels treballador s’ha
desenvolupat ja amb una ordre TAS precisament de l’any passat
que permet que uns treballadors tenguin de franc, surti gratuïta
la formació a l’empresa, no només per allò de les quotes, sinó
també perquè hi ha la possibilitat de deduir pràcticament, hi ha
mòduls de fins a 10 treballadors, fins a 50, fins a 250, fins a
500, etc., jo no he sentit parlar res que això s’hagi posat en
marxa a les Illes Balears i crec que és d’allò més important
perquè és el que millor s’adaptarà que un treballador digui “jo
vull fer aquesta formació” o una empresa digui “jo necessit
aquesta millora dels meus treballadors” i, per tant, acudeixo
aquí i és obvi que aquí no hi ha de posar els doblers el Govern,
només hi ha d’haver la dedicació necessària i els funcionaris
necessaris per colAlaborar amb l’Estat i amb els agents
econòmics i socials. 

Aquest és... per tant, està en tres punts, el tema dels
permisos individuals, que és una cosa nova que es desenvolupa
ara, i el de l’oferta de formació permanent, tot l’any, i a totes les
illes, és obvi. No sé què passarà en canviar els contractes
programa per convenis, no sé què passarà des del punt de vista
tècnic de subvenció ni em preocupa, crec que és una qüestió
d’hisenda i crec que farem el seguiment com és natural perquè
per això som a l’oposició, però crec que l’important aquí és que
arribin a tots els punts de les illes i, per tant, el sistema funcioni
el millor possible.

El Parlament també, en el punt quatre, instam accelerar les
reunions per al Llibre blanc, consideram que és important
aquesta reflexió comuna...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, ja acab, em queda només un poc més, li agraesc la seva
amabilitat i condescendència.

És important, crec, aquesta reflexió en comú i probablement
a mig i a llarg termini això tendrà molt d’èxit, però encara que
ho posa aquí, en aquestes instàncies al Govern, que tenen més
a veure amb el curt termini i amb el dia a dia i amb el pressupost
d’enguany, i ara una recomanació, els punts següents sobre el
pressupost de l’any proper, ho he volgut treure per realçar la
importància que el nostre grup dóna a aquest llibre blanc,
consensuat entre tots.

I el darrer punt, Sra. Presidenta, té a veure amb unes
recomanacions, tres recomanacions al Govern, ni tan sols
instam, però sí que recomanam que hi hagi més recursos per a
treball i formació. Vostè sap que va tenir un increment mínim
de poca cosa més d’un, malgrat que ja totes les estadístiques en
matèria d’atur realçaven increments cap al 8 i 9% dels aturats,
creixements interanuals, també que hi hagi una programació
millor. Tenc la convicció d’ençà que va començar aquesta
legislatura que efectivament el Govern no preveia governar, per
tant, comprenc que després del pacte, s’haguessin d’asseure i dir
“què feim”, “com ho feim”, “com ens ho repartim”, etc. Crec
que això té la seva conseqüència. Faria reflexions polítiques en
aquest sentit, que m’estalviaré per manca de temps i perquè no
és la qüestió, però crec que es pot programar millor a partir del
Pla de subvencions i de les accions que s’han de fer l’any proper
i, sobretot, aconseguir més pressupost. 

El punt b) tracta d'incorporar més actuacions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Huguet, ha d’acabar.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, sí, dos punts. Incorporar més actuacions i mesures
preventives contra l’augment de l’atur. No hi ha hagut mesures
preventives contra l’augment de l’atur. Ara ja sabem, ja ho
sabíem fa més d’un any, a quin sector ataca més l’atur, per tant,
hi ha d’haver més inversió en obra pública i en activitats
relacionades amb la professió (...) de la construcció. Per tant,
aquí de qualque manera retardaran una mica o aturaran una
mica aquest important creixement de l’atur en aquest sector on
n’hi ha més i un dels sectors que semblava que era un dels
sectors on hi havia ... nínxols, ja sé que no li agrada la paraula,
de creixement de l’ocupació, que era l’aeronàutic, ha esdevingut
finalment en tot el contrari. Per tant, mesures crec que n’hi ha
i nosaltres estam a disposició del Govern per aportar-ne perquè
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alguna en tenim per prevenir i millorar la prevenció contra
l’augment de l’atur.

Finalment,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, ja he acabat, Sra. Presidenta. Augmentar millor l’eficàcia
i la prestesa a posar a disposició de les institucions i dels
ciutadans els recursos prevists al pressupost. Crec, no sé...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet, gràcies.

EL SR. HUGUET I SINTES:

... el problema... Sra. Presidenta, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al torn de fixació de posicions. En primer lloc,
té la paraula el Grup Parlamentari Mixt per un temps de deu
minuts. No intervé. Per tant, passam al Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, sembla que tampoc no intervé. 

Per tant, el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. També aprofitaré per
saludar, a l’anterior intervenció havia tengut poc temps per
saludar la Sra. Nájera, que abandona aquesta responsabilitat per
una altra, també molt important, i per saludar també la Sra.
Barceló, a la qual tots desitjam i tots necessitam que tengui
també molts d’èxits, segur que hi posarà tots els seus
coneixements, tots sabem que són molts.

Bé, per no repetir arguments de la interpelAlació, em centraré
molt breument també en les propostes presentades pel Grup
Popular. La primera pensàvem, Sr. Huguet, que la retiraria.
Vostè mateix ha argumentat que certament hi havia hagut per
ventura un cert retard, es varen apurar molts els terminis en un
moment que tothom viu com a delicat i, per tant, hi havia nervis.
Però en tot cas tot ja està convocat, i nosaltres, la veritat, no li
donarem suport si la manté, preferiríem que la retirés.

El segon punt, en canvi, sí que aporta una cosa destacada
políticament, de novetat, que es feia comptes fer, però per no
aferrar-se sempre a aquest argument per no donar suport a les
propostes de l’oposició, donaríem suport al segon punt, que
aquestes activitats formatives del Centre Nacional de Formació
Professional Ocupacional de la Mar a Menorca i de Turisme de
Mallorca, entrin en vigor el curs 2008-2009. Pensam que són
dues bones iniciatives, no ens agrada el nom, vostè comprendrà
que tot això de centres nacionals respon a una ideologia que
s’intenta posar mitjançant les marques que nosaltres no
compartim, però la iniciativa sí. I, per tant, com que els
projectes són madurs, pensam que és bo que hi hagi unanimitat
de la Cambra a l’hora de donar-los una empenta i que comencin
aquest curs 2008-2009.

En canvi, al tercer punt, posar en marxa o actuar en tots els
acords de formació amb l’Estat de febrer de 2006, hi torna haver
aquell element que quan una cosa el Govern entén que l’està
fent, el Parlament l’insta a fer-la, la lectura possible és una
autodemostració que realment no es fa, o no es fa tot allò que
estaria al seu abast. Per tant, en aquest sentit no donarem suport
a la proposta, tot i que en compartim el contingut.

Al quart punt s’insta accelerar el treball del Llibre blanc
sobre la formació per l’ocupació. També nosaltres compartim
la urgència per comptar amb aquest instrument. Però també
entenem que ha de ser el resultat d’un procés rigorós, d’un
procés que ha d’encertar en les propostes, en tot el moviment
que s’està produint. Per tant, ha de disposar del temps que
convengui i que sigui necessari. En aquest sentit la conselleria
informa que hi ha un compliment dels terminis i no votarem a
favor de posar-hi presses, tot i que tots esperam poder debatre
aquest llibre blanc.

El darrer punt ja ens remet al debat pressupostari. Jo crec
que hi ha consells positius, però en tot cas serà un debat que
vendrà en el seu moment, aviat, i que tendrà ocasió el Sr.
Huguet de plantejar. Nosaltres estam d’acord que la Conselleria
de Treball ha de ser clau, però també, i ho deia a l’anterior
intervenció, primer han de ser les polítiques socials i
assistencials. I també, com vostè supòs que coincideix, el suport
a les activitats econòmiques. Avui ha sortit el turisme, també hi
podríem posar totes les activitats productives. 

He vist en aquesta sessió que el PP és plenament conscient
de la davallada d’ingressos públics que provoca la situació
econòmica. També he vist, entre les seves receptes que s'han
d'abaixar els impostos. No diuen, però jo ho afegiré al
panorama, que tenim un nivell d’endeutament impressionant per
mor, no només de l’enorme endeutament oficial, sinó també de
totes les factures per totes les tasques que s’han duit a terme
sense partida. I dins aquest panorama és quan ens proposa el
Partit Popular augmentar un 60% en educació, ja m’agradaria!
M’agradaria arribar al 6% del PIB. Se’ns proposa un gran
increment en turisme, se’ns proposa ara un gran increment en
treball. I mentrestant la portaveu a Madrid ens diu que en temps
de turbulències no hi ha d’haver mudances en el sistema de
finançament. Jo, la veritat, de vegades, Sr. Huguet, si vol fer de
David Copperfield de les finances per ventura el pagarien més
bé, perquè si tot això ho encaixa, serà complicat. Nosaltres ho
intentarem, perquè realment creim que les polítiques socials han
de tenir un increment, treball ha de tenir un protagonisme clau
en els propers pressuposts, com n’han de tenir totes les activitats
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formatives i productives. Ara, es farà amb les possibilitats que
tenim. Disposam d’aquesta informació sobre com vostès ho fan
i no com vostès ho diuen, el rigor pressupostari d’anteriors
legislatures. La veritat és que no votarem aquest punt, tot i que
allò que ens hi diu ho tendrem present i crec que tendrà ocasió
en el debat pressupostari de defensar-ho.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Lladó.

LA SRA. LLADÓ I POL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Reiniciant el curs parlamentari ens trobam amb la moció
subsegüent a la interpelAlació que el Partit Popular presentà el
passat 3 de juny, relativa a la formació professional per
l’ocupació. Com va afirmar la consellera de Treball i Formació
a la seva passada intervenció, la política general del Govern en
matèria de formació és la reordenació del sistema, ja que
l’actual no funciona i s’ha d’adaptar, per tant, a les necessitats
dels treballadors i les treballadores, així com a les necessitats de
les empreses. És a dir, s’ha d’adaptar essencialment a les
persones. Per aquesta raó prioritària, la visió estratègica del
Govern i de la conselleria es basa en tres eixos: anticipar,
actualitzar i donar més competitivitat a la formació professional,
ja que no hem d’oblidar que ens referim als colAlectius amb més
dificultats: joves, dones, immigrants i persones amb
discapacitats. Un tema, Sr. Huguet, que no he trobat en els seus
punts, segurament perquè com ha vist, la coordinació duita a
terme amb la Conselleria d’Educació en aquest punt ha
funcionat.

Passant a la moció, puc avançar que només el segon punt
serà votat a favor, ja que respecte d'aquest punt sí que coincidim
a iniciar les activitats formatives al Centre Nacional de
Formació Professional Ocupacional de la Mar a Menorca i del
Centre Nacional de Formació Professional Ocupacional de
Turisme de Mallorca per al curs acadèmic que és a punt
d’iniciar-se. Tal vegada amb retard, però estam segurs que
durant aquest curs s’iniciarà.

Pel que fa al punt 1, s’insta a convocar les subvencions
previstes a l’acord del Consell de Govern, de 14 de desembre de
2007, en el qual s’aprova el Pla estratègic de subvencions de la
comunitat autònoma per a l’any 2000. Votarem en contra
perquè no procedeix, ja que totes les convocatòries i
subvencions que tenen per objectiu la formació a l’ocupació i la
millora de les qualificacions dels treballadors previstes a
l’annex de l’acord del Consell de Govern de dia 14 de desembre
de 2007, la majoria d’aquestes convocatòries ja estan resoltes i
les que encara resten pendents es troben planificades i pendents
de publicació. Per tant, pensam que és una feina ja feta.

Pel que fa al tercer punt, es presenta crec que una redacció
bastant confusa i per altra banda i al marge de criteris de
redacció, pensam que el programa ja s'ha posat en marxa, ja es
duen a terme les relacions amb el Ministeri de Treball i el
Ministeri d’Afers Socials a Madrid.

També votarem en contra del punt número 4, en el qual
s’insta a accelerar les reunions, negociacions i actuacions per tal
de disposar del Llibre blanc. Com ja he dit a casos anteriors, és
una feina que es compleix segons el calendari previst per part de
l’empresa adjudicatària que dirigeix la investigació i és la que
ha d’elaborar la proposta. A més a més, aquesta acció s’inscriu
dins el marc de les actuacions previstes per les anomenades
accions complementàries i d’acompanyament a la formació,
finançades per la fundació (...).

Finalment també votarem en contra del punt número 5, on
el Partit Popular recomana, com bé ha dit el Sr. Huguet, tres
actuacions en funció de les previsions del creixement econòmic
per a l’any 2009. El Grup Parlamentari Socialista creu que
aquestes recomanacions no procedeixen, ja que en aquest àmbit
el marc d’actuació del Govern s’ha d’ajustar als acords signats
el passat mes de juliol amb els agents socials en matèria de
concertació per a l’ocupació i capital humà, que va signar el
president juntament amb els sindicats més representatius i la
part empresarial. Tampoc no podem oblidar que el president ja
ha anunciat les tretze mesures extraordinàries, unes mesures que
s’han repetit avui de manera reiterativa. Però crec que val la
pena d’aquestes tretze mesures extraordinàries per activar el
creixement econòmic i palAliar els efectes negatius que pot
produir l’augment de l’atur, aturar-nos a repassar concretament
la número 7, que segurament teniu present i és a l’abast de
tothom al Diari de Sessions de dia 29 de juliol. En aquesta
puntualització número 7 s’esmenta el reforç del Pla
extraordinari d’orientació professional i inserció laboral. Per
aquest motiu tampoc no hi votarem a favor.

Com a resum, només votarem a favor el punt número 2. Bé,
no tenc res més a dir respecte de la moció. Però no vull acabar
sense agrair-li molt personalment a la Sra. Nájera la feina feta,
una feina feta a consciència, amb energia i optimisme, un
optimisme que a mi personalment ha estat capaç de
transmetre'm. Un optimisme que tampoc no ha perdut de vista
la realitat que ens envolta. Segurament la seva successora, la
Sra. Barceló, troba un bon punt d’arrencada i una completa
planificació. Per tant, només em resta desitjar-los, tant a una
com a l’altra, molta sort a les noves tasques que els ha
encomanat el Govern.

Ara sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant?
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Qued una mica sorprès
perquè exercir allò que jo he dit que m’agrada practicar en
aquesta sala i és controlar el Govern en l’acció, que és
l’obligació estatutària i reglamentària que tenim els diputats,
siguin d’un costat o siguin de l’altre, pareix que no interessa
massa als de l’altre. Pareix que més bé el que volen, enlloc de
controlar el Govern, que és allò que ens encomana -repetesc-
l’Estatut i el Reglament, és lloar el Govern. Escolti, a l’altra
banda del Govern hi ha els deguts beneficiaris de l’acció de
Govern. Quan jo aquí els dic que no hi ha totes les subvencions
publicades i que un paquet importantíssim de prop de 50
milions dels 100 que té, s’acaben de treure la setmana passada,
crec que val la pena que els diputats, que el Parlament diguem
al Govern que ho faci més bé. Idò a açò, vostès, senyores i
senyors diputats, hi diuen que no, i per què? Perquè s’estimen
més lloar el Govern que defensar els interessos dels ciutadans,
dels treballadors i les treballadores i que se suposa que és per
allò que cobren, perquè han estat elegits i perquè són aquí.

Dos, no parlarem dels centres nacionals perquè hi ha un
compromís que efectivament açò es posi en marxa com més
aviat millor. Açò m’alegra i els felicit perquè aquí jo crec que
sí que han respost les seves obligacions i els seus deures com a
diputades i diputats. 

En el tercer, em diu que està en marxa. Em diu que no
recomana al Govern que es posi d’acord amb el Govern central
i que ajudi els agents econòmics i socials a posar en marxa allò
que es coneix com a formació de l’oferta. M’agradaria demanar
al Sr. Alorda i a la Sra. Lladó si saben des de quan hi ha aquesta
disposició vigent. No sé per què no poden contestar quina seria
la seva resposta. Jo els diré que açò és una ordre  (...), de 7 de
març, publicada el mes d’abril i que respon al Decret de 23 de
març. Jo crec que és impossible que hi hagi aquest acord en
marxa i que hi hagi la feina que li encomana aquest decret al
Govern. S’han de fer les solAlicituds i la selecció dels
treballadors que demanin un permís individual per fer formació.
Açò ho han de fer les comunitats autònomes. Jo demanaré per
escrit perquè em contestin per escrit, a data d’avui quan els
diputats em diuen que açò ja es fa i que no fa falta que ho
acordem, quantes d’aquestes seleccions s’han fet, perquè
sapiguem en un proper acte parlamentari si saben o no d’allò
que els he parlat i si saben o no a allò que han dit que no.

El quart punt, instar el Govern que s’accelerin les reunions
per al Llibre blanc. No, ja sé que el president en el discurs
d’investidura va parlar que açò seria un canvi tranquil, que s’ha
traduït en un canvi més bé lent, lent en arreglar el metro, lent en
prendre un acord sobre Son Espases, lent en tot. Diguin-me què
han fet a un ritme normal d’acció de govern de qualsevol lloc,
ja sigui de Catalunya, sigui de Madrid. Lent, lent, allò que havia
de ser tranquil és lent. Escoltin, l’únic que demanam, vostè sap
que li vaig demanar que no fessin vacances. Sra. Consellera, ja
sé que no n’ha fet, per què? Perquè la situació, la conjuntura i
a més s’agreuja cada moment, exigeix de les institucions
polítiques que es facin tan aviat i tan bé com sigui possible.
L’únic que demanàvem era que aquestes reunions, demanaré
també per escrit quan s’han fet i quantes en relació amb el
Llibre blanc, i supòs que em contestaran o em portaran les actes
per saber que açò no fa falta dir-li al Govern que ho faci més
ràpid perquè hauran fet moltes reunions. Jo crec que a l’estiu

poques reunions deuen haver fet. Per tant, tenim l’obligació els
diputats i diputades de dir-li al Govern que en faci i les faci més
aviat o més ràpid, com deim per allà.

La darrera, que eren recomanacions... per favor! Recomanar
al Govern que tengui més recursos per a Treball quan té més
aturats, no s’ha de fer? El Parlament no li ha de dir, escolti quan
enviï els pressuposts, com que hi ha molts més aturats, hi posi
més doblers i que aquests doblers enlloc de destinar-se tal
vegada a oficines, que s’han de fer, vagin a fer plans d’obres i
serveis als ajuntaments molts més dels que hi havia transferits
de l’Estat i hi hagi fons propis per a aquestes coses? No troben
que hem de recomanar açò al Govern? Idò vostès troben que no,
i per què? Perquè defensen, una vegada més ho dic, el Govern
més que els treballadors i les treballadores aturats. És la seva
responsabilitat. Incorporin més actuacions preventives, açò no
li hem de dir al Govern? Quines accions preventives hi havia en
el pressupost del 2008,  Sr. Conseller d’Hisenda? Cap, zero. Ara
demanam que n’hi hagi de preventives, en el Pla de xoc, les
tretze mesures del president del Govern, de prevenció d’atur
zero, zero... bé, jo també tenc el document i sé de què parl.

I finalment demanàvem que executessin amb més prestesa
i eficàcia els fons destinats -repetesc-, d’un pressupost de quasi
100 milions d’euros, que es convoquin les subvencions la
setmana passada i estiguin en termini d’adjudicació prop de 8
milions de formació per a desocupats i alguns més, com són
corporacions locals, organismes autònoms que són fons estatals
per donar ocupació als que tenen atur, jo crec que valdria la
pena recomanar açò al Govern. I em dol pels aturats i les
aturades que no ho hagin fet. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Arribats a aquest punt, passaríem a les votacions. Aquesta
presidència entén que el punt segon es pot aprovar per
assentiment, és així, senyores i senyors portaveus?

La resta de punts, l’1, el 3, el 4 i el 5 són els que passam a
votació. Votam.

Sí 25, no 26 i cap abstenció.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 384/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a incompatibilitat
de la Sra. Aina Salom i Soler per exercir com a consellera
del Govern de les Illes Balears.

I passam al següent punt de l’ordre del dia que són les
proposicions no de llei. En primer lloc debatrem la RGE núm.
384/08. Intervendrà el Grup Parlamentari Popular i per
defensar-la té la paraula la Sra. Soler.
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LA SRA. SOLER I TORRES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Possiblement el tema que avui debatrem en aquesta proposició
no de llei 's un dels més importants. Han passat més de sis anys
quan va començar tot, evidentment no donarem la culpa a uns
o als altres, ni cercarem excuses si admetem que la justícia és
lenta, massa i tot. Però que al final és l’únic que en determinats
temes té la darrera paraula. L’any 2001 el Partit Popular
solAlicità la declaració d’incompatibilitat entre l’exercici de
l’activitat política de la Sra. Aina Salom i Soler, aleshores com
a consellera de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears
i l’ostentació per la mateixa persona de la titularitat d’una
oficina de farmàcia, situada al carrer General Riera, 136 de
Palma. 

Després de diferents iniciatives parlamentàries, on es posava
de manifest per part de l’oposició aquesta incompatibilitat, el
Consell de Govern, del qual ella mateixa formava part i on va
assistir a les deliberacions i votacions, el mes de desembre de
l’any 2001, fet que va dur el Partit Popular als tribunals, va
decidir arxivar aquest tema. D’aquí sorgeix ja el primer gran
dubte, si era evident que existia una íntima vinculació entre les
funcions que l’ordenament jurídic assigna a qui disposa del
caràcter de titular de la Conselleria de Salut i Consum i els
interessos econòmics de la Sra. Salom, ja que la persona física
és la que decideix i té la competència per resoldre sobre matèria
farmacèutica, com és que el Sr. Antich, aleshores president del
Govern, va permetre que els membres del Partit Popular
anàssim als tribunals abans de resoldre el tema? Com és que els
partits polítics que conformaven aleshores el pacte de progrés,
varen permetre que aquesta situació es perllongués durant els
quatre anys de legislatura? Volem suposar que l’actual conseller
d’Economia i Hisenda en aquells moments no devia assessorar
el Sr. Antich. Com s’ha pogut permetre que el Sr. Antich sigui
el primer president autonòmic de tota la democràcia d’Espanya
que nomena un conseller incompatible? Recordem que és la
primera sentència que es dicta en tot l’Estat espanyol i que no
hi ha jurisprudència creada referent a aquesta qüestió. 

En aquest cas no ens podran acusar de fer oposició
destructiva, perquè els vàrem avisar i no ens varen voler fer cas
i fins que els tribunals ho han declarat no ho han acceptat i així
i tot, encara es giren cap a l’altre costat quan parlam d’aquest
tema. Però, la Sentència 956, de 16 de novembre del 2007,
dictada per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears ha parlat clar. Estableix
que si el càrrec suprem de la Conselleria de Salut i Consum
correspon a qui disposa del caràcter de titular d’una oficina de
farmàcia, difícilment es pot assumir que la Sra. Salom pugui
complir els principis perseguits per la Llei d’incompatibilitat i
que són: servir amb objectivitat i plena imparcialitat els
interessos generals. I així va ser. La Conselleria de Salut i
Consum, amb la Sra. Salom al capdavant va ser durant quatre
anys un regne de taifes, i m’explicaré. 

La mateixa consellera disposava i disposa de les
competències d’ordenació i inspecció farmacèutica, idò mirin
per on, enlloc de donar exemple a la seva pròpia farmàcia, no es
va realitzar cap inspecció fins que el Partit Popular va posar la
denúncia, i això que la mateixa consellera reconegué l’any 2000
que la meitat de les farmàcies havien estat inspeccionades i
l’any 2001 quasi la totalitat. Però què passava? Tal vegada que

els inspectors de farmàcia dependents de la conselleria no
sabessin el camí per anar a General Riera, 136? No, tenim prou
fe en la seva gran professionalitat. Però sí que tal vegada
temessin represàlies polítiques per part de qui era la seva
màxima autoritat si anaven per allà. Per tant, objectivitat, així
com estableix la Constitució a l'article 103 o l’Estatut
d’Autonomia al 14.2, o a l’article 3.3 de la Llei 2/2005, gens ni
mica. Aquesta màxima que tots som iguals, que agrada tant al
Partit Socialista, va lluir per la seva absència. Es veu que la
farmàcia de la Sra. Salom des del 99 al 2003 va tenir cera del
corpus.

Un altre tema que també fa referència a la sentència i que
demostra la transgressió de les previsions legals vigents en
matèria d’incompatibilitats d’alts càrrecs públics, fa referència
que la farmàcia de la Sra. Salom fou la principal proveïdora de
productes farmacèutics subministrats a la Llar d’Ancians durant
la legislatura 99-2003. Tal com manifesta la sentència, des de
l’exercici 99-2003 es varen pagar 35.195,77 euros a la farmàcia
de la Sra. Salom, llar que està just davant la farmàcia. Aquests
temes especialment significatius, si pensam que a la resta de
residències o bé es va implantar un dipòsit de medicaments amb
un farmacèutic al capdavant, que suposava que enlloc d’haver
d’anar a comprar els medicaments a una farmàcia, se
subministraven allà mitjançant l’ib-salut i, per tant, s’estalviava
el 30% de marge comercial dels farmacèutics; o bé, les receptes
es distribuïen entre dues o tres farmàcies de la zona i, per tant,
així es repartia el benefici. Però en aquest cas no és així. Per
pròpia decisió de la Sra. Salom, i firmat el conveni amb el
Consell de Mallorca del qual depèn la Llar d’Ancians, no es
varen fer cap de les dues coses. És a dir, per decisió pròpia de
la Sra. Salom, els habitants de Balears vàrem haver de pagar un
30% més de tots els medicaments i productes que es varen
consumir a la Llar i que eren necessaris.

Però, i ara ve el gran dubte, què podem esperar d’una
consellera que quan vàrem arribar nosaltres, el Partit Popular a
la passada legislatura, vàrem trobar 1 milió d’euros de factures
sense pagar en publicitat? Què podem esperar d’això, senyores
i senyors diputats? Tal vegada ens vàrem equivocar, sí, tal
vegada hauríem d’haver anat al fiscal en aquell moment enlloc
de pagar les factures, o fins i tot havien d’haver nomenat un
fiscal del Govern, però ens vàrem equivocar, no és així,
senyores i senyors diputats? Les coses no són iguals ara, però no
va ser així: nosaltres vàrem entendre que els ciutadans ens
havien elegit per gestionar i per fer feina, no per treure pedaços
bruts, i que l’únic que podien crear era odi entre els polítics,
tensions innecessàries i voler fer creure a la ciutadania que tots
els polítics ens dedicam a la política per omplir-nos la butxaca.
I no vàrem fer això, no vàrem anar ni al fiscal ni vam nomenar
un fiscal del Govern, i això que era fàcil, perquè si sumam els
35.195,77 euros que, segons consta a la Tresoreria del Consell
de Mallorca, que es varen pagar a la farmàcia de la Sra. Salom
de la Llar d’Ancians, més els pagaments efectuats per l’Insalud
i el Servei de Salut de les Illes Balears a la farmàcia Salom
durant els anys 99 i 2003, parlam de més de 3 milions d’euros.
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L’any 1999 es varen pagar 667.692,33 euros; l’any 2000,
712,670,26 euros; l’any 2001, 763.193,98 euros; l’any 2002,
817.503,45 euros i l’any 2003, 557.456,77 euros, això no ho
deim nosaltres, ho diu la pròpia sentència. Per tant, era fàcil
posar un ventilador en marxa i fer creure a la ciutadania que la
Sra. Salom, a més de no haver iniciat cap ni un dels tres
hospitals nous que havia de fer, només es va dedicar a nomenar
nou càrrecs directius, amb els seus corresponents sous, això era
evident; va aprofitar el seu càrrec i a més el que va fer va ser
tenir una farmàcia oberta, on hi anaven els ciutadans amb
receptes de la Seguretat Social i ella mateixa es pagava els
propis productes que allà es consumien, com a consellera de
Salut i Consum.

Idò això és el mateix, exactament el mateix que s’hagués
iniciat un dels tres hospitals i per exemple hagués posat la fusta
per fer les portes o les finestres entendríem que això era un
delicte greu, doncs és el mateix semblant que fent el mateix, per
tant d’això és del que parlam avui aquí. I nosaltres demanam:
què farien els més de 12.000 aturats que hi ha al dia d’avui a
Balears que no hi havia l’any passat amb aquests més de 3
milions d’euros que va cobrar la Sra. Salom a la seva farmàcia?
Doncs, li puc ben assegurar que almanco un somriure després
de tanta tristor a la cara els sortiria.

Ella, que diumenge passat a un article periodístic passava
tanta pena per la intervenció d’avui, “vull assegurar que jo tenc
les mans tant netes com en barrufet”, no sé si ella pot pujar aquí
i dir-ho tan clar com jo ho puc dir ara, encara que jo en aquests
moments estigui imputada, les mans i la consciència meva estan
ben netes i estiguin tranquils els senyors diputats, esper i desig
que els senyors diputats avui presents a la sala tenguin més
alçada política que la que ha tengut mai la Sra. Salom, perquè
ha hagut de ser la Sala Contenciosoadministrativa del Tribunal
Superior de Justícia qui ha dictaminat la incompatibilitat de la
Sra. Salom, encara que hi hagi un vot particular; es veu que la
Sra. Salom de medicaments hi entén molt, efectivament, però de
sentències no, ja que quan no li són favorables els vots
particulars pareixen la vertadera sentència, i això no és així.

Però, què ha fet el Govern actual, amb el mateix president
al capdavant que a l’any 2001, quan han tengut la sentència a les
mans? Què han fet? Primer, dir que no tornaran nomenar una
altra consellera que tengui farmàcia, gran decisió política.
Segon, davant la insistència del Partit Popular que va demanar
la execució, el Consell de Govern la va inhabilitar per sis mesos
per càrrec a l’administració autonòmica. Tercer, què va haver de
fer el Partit Popular? Demanar l’execució judicial. Quart, què ha
dit l’Acte de la Sala Contenciosoadministrativa del Tribunal
Superior de Justícia? Que el Govern s’ha tornar equivocar, la
Sala li ha tornat llevar la raó al Govern i li ha dit que la
suspensió ha de ser d’un any ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Soler, està passada de temps, vagi acabant.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, seré curteta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Basta que sigui breu.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Seré breu. Per tant, que li ha llevat la raó i que, a més, la
sanció ha de ser d’un any, i que la falta de la qual parlam és una
falta greu, i que, per tant, la publicació en el BOIB que va fer el
Govern de l’acord del Consell de Govern de dia 14 de maig
incompleix l’article 16.1 de la Llei d’incompatibilitats en
descriure incorrectament tant els termes de la resolució que
s’executa com les conseqüències jurídiques de la mateixa. El
que deriva, que és en definitiva l’essencial, en un
desconeixement de la persona afectada a la resolució judicial
que es pretén posar en pràctica amb l’acord de dia 14 de març
del 2008. Per tant, si no s’expressa el nom de la persona a qui
afecta la sentència 956/2007, de 26 de novembre, del Tribunal
Superior de Justícia, així com el contingut de la declaració
judicial, difícilment tendrà sentit publicar aquesta resolució en
el BOIB, tal com va fer el Govern intentant anar d’amagat i
amagar les coses.

Cinquè, la Sra. Salom, descontenta amb l’acte dels Jutjats,
ha recorregut la sentència al Tribunal Suprem; té els seus drets,
però és difícil pensar que ella no en sabia res quan tots els
ciutadans s’havien cansat de llegir a la premsa la denúncia del
Partit Popular, o poc s’hi devia perdre per aquest Parlament
quan era consellera o diputada que ara ella pugui alAlegar en el
seu recurs que no sabia res del procediment.

I sisè, ja ho diu el refrany: en casa del herrero cuchillo de
palo; la presidenta d’una institució mallorquina demana
depuració dels càrrecs polítics jutjats i condemnats, però la Sra.
Salom, del seu mateix propi partit, a dia d’avui, és regidora de
l’Ajuntament d’Esporles.

Conclusió ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Du tres minuts de temps damunt deu.

(Remor de veus)

No és ver senyor ...

LA SRA. SOLER I TORRES:

Ja acab, un minutet. Un minutet i acab. Demanam, per tant,
el vot favorable a aquesta proposició no de llei per damunt
d’interessos partidistes, per demostrar que les coses mal fetes
s’han de condemnar i que estan per damunt dels partits polítics.
És evident que ni tan sols dubtaré del vot favorable del BLOC
i retirarem el punt 2 de la proposició, ja que quan vàrem entrar
la proposició en el mes de gener el Govern no havia fet res, ho
va fer i es va equivocar, però a dia d’avui, dia 8 de juliol del
2008, va fer la publicació íntegra així com cal al butlletí del
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mateix dia. Per tant, els deman el vot favorable per al punt 1
d’aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Soler, aquesta diputada no està en condicions d’entrar a fer
valoracions, ni ho faria si hi estigués, sobre una sentència de la
Sala Contenciosoadministrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, encara menys puc entrar a valorar
cap tipus d’intencionalitat o d’altres qüestions al respecte.

Pel que fa a l’acord que ens proposa el Partit Popular sí que
es pot dir, reduint la qüestió a l’absurd, que si cada vegada que
es produeix una sentència que afecta alguna personalitat amb
rellevància política en aquestes illes, sacsejades contínuament
per casos que acaben als tribunals, el Parlament de les Illes
Balears o el Govern s’haguessin de manifestar sobre el tema no
podríem fer res més, això seria Can Bum.

I encara, pel que fa al compliment de la sentència, vull
suposar que el sistema judicial té els mecanismes a l’abast per
fer que s’acompleixi en aquest cas com en qualsevol altre. Per
tant, crec que és improcedent que aquesta cambra doni suport a
aquesta proposició no de llei presentada pel Partit Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
Partit Popular ens proposa una proposició no de llei en què
bàsicament al final ens demana que el Parlament constati que
l’ex consellera era incompatible, tal com diu la resolució, el
veredicte de la sentència, i per altra part que insta el Govern, de
manera resumida, a acomplir la sentència.

Des del Grup Parlamentari Unió Mallorquina veim
totalment inútil i impertinent entrar dins el poder legislatiu
valorant o constatant o demanant el compliment o no d’una
sentència, entre d’altres coses perquè aquest Parlament no ha de
constatar que ha sortit cap sentència, la sentència ha sortit, la
sentència ha estat dictada, la sentència és ferma i per tant el
Parlament no és ningú per constatar ni per deixar de constatar,
el poder judicial és un poder independent que no necessita la
constància, la ratificació ni l’afirmació de cap diputat d’aquest
parlament ni cap parlament occidental.

Per altra banda, instar el Govern a acomplir la sentència
també és una obvietat, els governs dels països democràtics
l’únic que poden és, precisament, acomplir la sentència i així ho
està fent. Però abans d’entrar dins la qüestió de fons, creim que
el més important aquí és recordar precisament que si hi qualque
cosa hem de fer els grups parlamentaris, fins i tot els diputats,
és respectar aquestes sentències, ni constatar ni deixar de
constatar, les hem de respectar i punt, perquè d’aquí ve el
repartiment dels distints poders i el respecte d’un i l’altre.

Creim sincerament que no constitueix la via adequada venir
al Parlament amb aquest tipus de proposicions no de llei i
intentar influenciar de qualque manera el poder judicial, que té
el poder legislatiu, és un greu error que l’únic que fa és
polititzar la justícia o judicialitzar la política i crec que això,
sincerament, a tots els diputats, a tots els grups parlamentaris,
és un error, per respecte a cadascun dels poders de l’Estat de
dret. Què ha de constatar aquest Parlament?

Sra. Soler, vostè diu que no vol parlar d’interessos
partidistes, idò no parlem d’això. Què ha de fer el Parlament
constatant una sentència? La sentència és ferma i per tant creim
que és bastant, em permeti dir-ho, ridícul que un diputat o un
grup parlamentari hagi de constatar una sentència quan són
públiques i publicades.

Respecte de l’execució de la sentència, estam a les mateixes:
hi ha un termini per al compliment voluntari de les sentències,
això ve regulat a la Llei jurisdiccional, és imprescindible que
s’hagi notificat; la fermesa de la sentència està declarada; hi ha
una providència declarant-la i està notificada. I tot això té el seu
procediment judicial, amb les lleis processals, no veig perquè
des del Parlament hem de voler influenciar o de qualque manera
entrar dins aquestes discussions. Hi ha un termini processalment
perquè la persona o la part pugui acomplir i aquest termini va
acabar el 18 de març.

Però deixat anar coses processals, el termini, no hem
d’oblidar l’essencial; crec que l’essencial és la resolució
d’aquesta sentència i aquesta sentència és una sentència
declarativa que diu molt clarament una cosa que per a mi no és
opinable, perquè simplement ho diu la sentència, i diu clarament
el que he comentat al principi, que l’activitat és incompatible,
contràriament al que s’havia dit abans; vostè mateixa ho ha dit,
és una sentència nova, la jurisprudència va evolucionant en
aquests temes i cada vegada és més estricta, d’acord, és una
sentència nova, punt. És a dir, és una sentència ferma, nova i
que per tant desdiu un acord de Govern anterior, tot entra dins
la normalitat judicial i dins la normalitat democràtica.

I què diu, perquè això és l’essencial, o sigui, ja que volem
parlar de la sentència, què diu aquesta sentència? Doncs diu, és
una sentència declarativa, és a dir, no ordena ni fer cap activitat
ni, s’ha parlat aquí de mils d’euros i de tornar doblers i
d’inhabilitacions, jo tenc la sentència i he repassat la resolució,
i la resolució diu que l’activitat era incompatible i punt, punt;
que s’ha de tornar enrera l’acord de Govern que el seu diu es va
donar i que l’activitat era incompatible. Però punt, no juguem
amb paraules que no diu la sentència, perquè això afecta
persones concretes i si no volem ser partidistes no facem lectura
de la sentència que no fa la sentència; és molt concreta i, si vol,
llegeixi després la resolució, que és el que compte de les
sentències. No parla per a res de perjudici d’interès públic, ni
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percepció indeguda de quantitat ni d’inhabilitació, per tant
siguem seriosos i acceptem el que diu la sentència, sense estar-
hi d’acord o no, simplement perquè ho hem d’acceptar. Després,
és cert que en el seu moment hi va haver una interpretació per
part dels Serveis Jurídics de la comunitat i hi va haver un acord
de Govern i aquesta sentència el que diu és que no, que estava
mal fet i que era incompatible, però no exagerem les coses,
perquè diu el que diu, no el que puguem llegir, no, el que diu.

Creim que l’actuació del Govern ha estat una interpretació
raonable per la normativa i per la jurisprudència que hi havia en
aquells moments i que és ara igualment raonable acomplint i
executant la sentència, no, insistesc, no intentem treure rèdits
partidistes d’aquest tema perquè és una equivocació i és una
equivocació avui i ho serà demà i ho ha estat en el passat
judicialitzar la política o a l’inrevés, l’administració ha actuat i
si hi ha hagut un error s’ha tornat enrera.

De totes maneres dins l’expedient processal hi ha un tema
que crida un poc l’atenció, és a dir, dins tot el procediment
administratiu sí que hi va haver un moment que es dóna
audiència a l’interessat, però dins el procediment contenciós,
clar, com que les parts eren Govern i Partit Popular, es dóna una
circumstància que en dret com a mínim és curiosa, que el
sancionat, el que ha estat sancionat no ha estat part en el
procediment, com a mínim jurídicament és curiós; ningú, ni
l’administració ni el Partit Popular va demanar en aquell
moment, escolti, és que aquest senyor, o aquesta senyora en
aquest cas, ha de ser part, perquè crida un poc l’atenció. Per
què? Perquè hi ha uns principis elementals jurídicament que són
constitucionals i que són elementals en dret, que és el dret de
contradicció, és a dir, si qualcú t’acusa de qualque cosa t’has de
poder contradir, el dret de defensa, t’has de poder defensar, i el
dret de tutela efectiva, és a dir, el Tribunal que hi pensi, una
cosa que crida l’atenció, però bé, jo ja he dit que no volia entrar
en temes d’aquests, però crida l’atenció perquè podria crear una
certa indefensió.

Per resumir, creim que no és oportú, que no és bo jugar amb
aquestes coses, legislatiu i judicial cadascú ha de fer la seva
labor i en el cas del poder judicial el que ha de fer és controlar,
precisament controlar l’activitat de l’administració i quan hi ha
un acte administratiu que no és correcte, doncs tornar-lo enrera,
com s’ha fet en aquest cas; però tornar-lo enrera amb les
paraules exactes que diu la resolució de la justícia, sense afegir
altres coses. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Només dir de part nostra que ens
crida l’atenció veure el Partit Popular jugant aquest paper que
ha volgut jugar en aquesta iniciativa de fer-se el defensor de la
gestió honesta i transparent. A nosaltres el Partit Popular amb
aquest paper no ens resulta creïble, crec que no ens resulta
creïble a nosaltres ni resulta creïble a tots els lectors dels diaris
d’aquest país dels darrers mesos, no? De fet, el paper del Partit
Popular com a defensor de la gestió honesta i transparent és tan
creïble aproximadament com si sentíssim el director general de
MacDonal's fent apologia del vegetarianisme, no resulta creïble
en absolut.

Per tant, nosaltres no entrarem en aquest joc, donam per
bones les actuacions del Govern, tant del Govern progressista
del període 99-2003 com del govern progressista anterior. I
respecte de la Sra. Soler, d’allò que ha dit, jo no tenia previst
perquè crec que no tocava fer referència a la seva condició
d’imputada, però ja que ella mateixa s’hi ha referit, només dir-li
que del fet que ella tengui la consciència neta jo n’estic content
i la felicit i li desig que aquest sigui un argument de pes davant
el jutge que ha de veure el cas, tot i que jo ho pos en dubte.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger.

(Remor de veus)

Pel Grup Parlamentari ...

(Continua la remor de veus)

Sr. Pastor, el senten més a vostè que als que intervenen, per
favor.

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. El
presente asunto, como se ha dicho ya, procede del año 2001, y
sin embargo es traído a este pleno por un escrito de la Sra.
Estaràs reclamando su urgencia, así que eso es lo primero que
hay que aclarar: ¿dónde está la urgencia, dónde está la urgencia
para que pase por delante de la crisis aeronáutica, que hace poco
nos decían que merecía un pleno de urgencia, dónde está esa
urgencia? Esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular
parece que puede ir contra la Sra. Salom, yo les diré que no es
así, no tendría ningún sentido que la Sra. Estaràs reclamara la
urgencia de esta proposición no de ley que versa sobre hechos
del año 2001, hace siete años, entonces ¿dónde está la urgencia?
¿Qué se busca con esta proposición? ¿Por qué hacer oposición
sobre hechos de hace dos legislaturas, contra una persona que
no está en el Govern?
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La explicación es muy sencilla: la Sra. Salom no está en el
Govern, pero está su esposo, y es que la proposición no de ley
no va dirigida contra la Sra. Salom, va dirigida contra usted, Sr.
Manera, y ya se habrá dado cuenta, con la exposición e
intervención que ha hecho la diputada del Partido Popular. Y
¿por qué? Como todos ustedes saben, una tras otra han caído
varias bandas de delincuentes que tienen en común, todos ellos,
ser cargos públicos del Partit Popular, de confianza, de su
confianza, Sra. Soler, de su confianza, que estaban saqueando
el presupuesto público. Algunos corruptos, algunos, le echan la
culpa a usted, Sr. Manera, por una decisión que es del Gobierno,
por haber puesto una serie de controles que están haciendo
saltar las tripas de la corrupción organizada; lo que le están
diciendo es: si sigues por ese camino, si no podemos contigo,
iremos por tu mujer. De esa forma el Grupo Parlamentario
Popular se alinea en defensa de las bandas de delincuentes que
han ido cayendo y tratan de conseguir que no caigan más, esa es
la advertencia que han hecho, la ha oído y la hemos oído todos
aquí, Sr. Conseller.

(Aldarull a la sala i remor de veus)

He de confesar una cierta ingenuidad cuando creía y quería
creerme el mensaje de la Sra. Estaràs renegando de sus
corruptos, pero la petición de urgencia no es sino la emergencia
de ayudarles pretendiendo dos cosas: primera, amedrentar al
conseller para que no caigan más, y segunda, desplegar ese
mensaje que tanto gusta a la derecha, el mensaje de que todos
los políticos son iguales. Recuerden que el Partido Popular cree
que su defensa está en universalizar el mal, si nosotros
delinquimos es porque todos delinquen. Recordarán como
afirmaba la legislatura pasada que la corrupción está ínsita en la
naturaleza humana, ¿recuerdan?, creyendo que eso reduce así la
responsabilidad.

Miren, en esa situación, ante el descrédito que supone para
la vida política lo que ha estado pasando, nuestro Grupo
Parlamentario Socialista no ha metido en la actualidad política
todos esos vergonzosos asuntos que han estado pasando, lo
saben y les consta, para tratar de recuperar la buena fama que
creemos que merece la gran mayoría de las personas que se
dedican a la vida política. Pero en su deseo de cubrir a los
corruptos, el Grupo Parlamentario Popular nos trae a esta sesión
el asunto de la Sra. Salom intentando que quede como un caso
de corrupción, para intentar asustarle, Sr. Manera, todo muy
siciliano. Vienen ufanos con una sentencia favorable a sus
intereses, por dos votos a uno, y yo voy a explicarles cómo
consiguieron y se organizaron para lograr esta resolución
favorable del Tribunal Superior de Justicia.

Ahora lo oirán. En este asunto la Sra. Salom ha sido una
víctima, vease como se vea, ...

(Remor de veus)

... porque no es la Sra. Salom la que decide si es compatible
o no es incompatible, la decisión es jurídica y la toma la
Abogacía de la Comunidad Autónoma; pensarán, bueno, ya
buscarán alguien cercano a sus intereses, pues bien, el informe
se hizo por los mismos responsables que tuvo el primer
gobierno del Sr. Matas, los mismos. Aquella persona que se fía
de los informes de la Abogacía de la Comunidad Autónoma
¿actúa de forma correcta o no? A partir de ahí queda

absolutamente cerrado cualquier debate, sobre dolo o mala
intención por parte de la Sra. Salom, hizo lo que debía: cumplir
lo que decían los dictámenes jurídicos, y nadie puede ser
criticado y mucho menos sancionado por hacer lo que debe.
Imagínense que un tribunal toma una decisión y una persona la
cumple y posteriormente se revoca la decisión de ese tribunal,
¿hay que castigar a la persona que la ha cumplido en el ínterin?
En los casos de ejecución provisional de sentencia, si ésta es
revocada no indemniza al que la ha cumplido sino a quien tomó
la decisión jurídica equivocada. No hay más que discutir, asunto
cerrado por lo que respecta a la Sra. Salom.

Pero vayamos más allá, ¿incumplió la Abogacía de la
Comunidad Autónoma su obligación legal de informar
correctamente? En mi opinión tampoco, en absoluto, por dos
cosas, por ser simples y sencillos, que no cortos, como dicen
otros diputados, porque la línea jurisprudencial del Tribunal
Supremo, manifestada entre otras por la sentencia de 24 de
marzo de 1998, seguía exactamente la línea que siguió la
Abogacía de la Comunidad Autónoma. Y segundo, porque la
Ley 7/1998, de 12 de diciembre, de la ordenación farmacéutica,
hecha por el Partido Popular, posterior a las incompatibilidades
de 1996, dispone expresamente que un farmacéutico no tiene
incompatibilidad para cargo público cuando se nombra un
sustituto para la farmacia. Dice que eso es lo que se tiene que
hacer, eso es lo que dice la ley que hizo el propio Grupo
Parlamentario Popular, que apoyó el Grupo Parlamentario
Popular.

Entonces se preguntarán: ¿cómo consiguió el Partido
Popular que se dicte una sentencia tan extraña, apartándose de
la jurisprudencia del Supremo y dejando de aplicar la Ley
7/1998? Un tercio del tribunal reconoce lo sorprende de la
sentencia formulando un voto particular de discrepancia, y si el
propio tribunal no está conforme, imagínense lo que debe opinar
el Tribunal Supremo, que sostiene todo lo contrario, que no ha
tenido oportunidad de manifestarse sobre ello porque es
sentencia en única instancia, lo cual también es especial.

Yo sostengo lo mismo y me alineo con los tres magistrados
del Tribunal Supremo y otro del propio tribunal. Pero a una
sentencia como esa no se llega por casualidad, hay un juicio por
medio en el que se debe oír a las partes implicadas. Miren,
cuando a Alejandro Magno alguien le planteaba quejas que
afectaban a otra persona, solía, mientras escuchaba, taparse un
oído, y cuando esta persona decía ¿por qué se tapa un oído?,
decía: lo guardo para escuchar a la otra persona. Esto es en lo
que consiste un juicio, escuchar a las dos partes; pues bien, el
juicio se hizo con un oído tapado y un ojo cerrado, como verán,
señores y señores diputados, gracias a la cuidada actividad del
Partido Popular.

¿Cómo consigue los 28 valientes que interponen el recurso
de la sentencia favorable? El modo más fácil de ganar un juicio
es acusar y no dejar que el acusado responda, eso es lo más
fácil; resulta que, tras las elecciones de 2003, los mismos que
habían puesto el recurso contra el Govern de la Comunidad
Autónoma pasan a ser Govern de la Comunidad Autónoma, es
decir que ocupaban las dos posiciones, como demandantes y
como demandados, la Sra. Estaràs, la Sra. Castillo, por ejemplo,
entre otros, eran recurrentes y además era el Gobierno que tenía
que defender a la Sra. Salom, lo cual les debe llevar a extremar
el cuidado con que se debe seguir el proceso. Aparte de la
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defensa que pudiera hacer el Gobierno de la Sra. Estaràs contra
la demanda de la Sra. Estaràs, a la Sra. Salom le quedaba una
posibilidad de defensa; cuando se interpone un recurso, y ya se
ha dicho aquí, en la jurisdicción contenciosoadministrativa, el
Tribunal se dirige a la administración demandada ordenándole
que emplace a las personas que se puedan ver afectadas en el
asunto para que se persone ante el Tribunal a defender su
derecho. El Tribunal Superior de Justicia, el 17 de julio de 2003,
remite un oficio dirigido a la Conselleria de Presidencia para
que se notificara, digo textualmente, la interposición del
recurso, en todo caso, a Doña Aina Salom Soler, emplazándola
para que pueda comparecer y personarse en Autos. ¿Lo sabía
usted? ¿Por qué no se hizo? ¿Nos contestará por qué no se hizo?
Le extrañó al Tribunal, porque una cosa que no he visto nunca
es que un tribunal de lo contencioso administrativo haga esto
dos veces, y lo hizo. Y el 18 de marzo de 2004, vuelve a dictar
una providencia diciendo a la Conselleria de Presidencia que se
emplace a la Sra. Salom, ¿sabía usted que no se hizo? ¿Por qué
no se hizo? ¿Por qué se incumplió? ¿Por qué por dos veces
fueron requeridos y lo ocultaron? Para evitar que la Sra. Salom
pudiera defenderse, 28 valientes contra una, y no la dejan
defenderse.

De forma consciente y premeditada, pues no puede ser de
otra manera, se dejó de avisar a la Sra. Salom para impedir que
se presentara en juicio para defender sus intereses. Y así se
sustanció el juicio, el recurso lo pusieron la Sra. Estaràs, la Sra.
Castillo, otros más, los mismos como Gobierno que tenían que
defender a la Sra. Salom. Y además habían conseguido que no
se enterara, cortocircuitar la orden del tribunal, que ellos, los
valientes, la recibieron como Gobierno y la cortocircuitaron,
para que no se pusiera en conocimiento de la Sra. Salom. Y se
dio una circunstancia especial, y esto lo tendría que saber Sra.
Soler, porque ha preguntado cómo no se enteró la Sra. Salom de
estas circunstancias, se dio la circunstancia especial para que
ese grupo de valientes justicieros pudieran llegar a su fin y una
circunstancia de la que eran perfectamente conocedores, la Sra.
Salom en aquellos momentos estaba aquejada de una grave
enfermedad que dificultaría todavía más que pudiera enterarse
de lo que estaba sucediendo, al estar más ocupada en su
recuperación que en asuntos públicos. Se dice que la crueldad
es la fuerza de los cobardes.

Deme una explicación, si lo que estamos denunciando
produce náuseas democráticas, pues evidencia el gusto por las
alcantarillas de un grupo de políticos valientes, 27 contra una y
no la dejan ni hablar, todavía hay más: una vez habían
conseguido que no hubiera oposición por parte de la Sra. Salom,
venía el momento de las pruebas, en un juicio hay una fase de
pruebas, la Sra. Estaràs, como demandante, pedía pruebas en el
procedimiento, y la Sra. Estaràs en el Gobierno las
cumplimentaba; dice, estos datos son los que dice la sentencia,
¿quién los dio esos datos al Juzgado, quién? Los dieron ustedes,
ahora entraremos en ellos.

La idea que se quería..., bueno, la Sra. Estaràs y los demás
valientes pidieron como medio de prueba en el proceso datos
sobre la facturación de la farmacia de la Sra. Salom, datos que
finalmente la propia sentencia dicen que son irrelevantes para
la decisión del proceso, puesto que es compatible o
incompatible con independencia de si factura un céntimo o diez
céntimos. Pero la idea que quería y quiere transmitir el Partido
Popular es que la Sra. Salom se había enriquecido y para eso
pidieron los datos. Nadie se opuso, nadie puso un recurso contra
esa prueba; la Sra. Castillo, la Sra. Estaràs, etc., no lo pusieron
como demandantes; tampoco lo pusieron como demandados, y
a la Sra. Salom la habían dejado fuera. Nadie se opuso. Si quiere
paro un momento para que le den instrucciones, Sra. Soler.

La solicitud de los miembros del Partido Popular fue
cumplimentada por los responsables del PP en el Gobierno. Una
tal Rosa Cirer Adrover -le sonará el nombre-, secretaria general
del Ib-salut, del Partido Popular, bajo las órdenes de la Sra.
Castillo, del Partido Popular, a la vez demandante y solicitante
de los datos, la misma, la misma, en contestación a la solicitud
hecha entre otros por la propia Sra. Castillo, contestándose a si
misma, remitió al tribunal un listado de ingresos de la farmacia
de la Sra. Salom, (...) cuidadosamente fechas en las que no
había sido consellera. Lo sabe, que lo hizo así, metió fechas...,
sí, sí, usted era la consellera de Salut, la Sra. Rosa Cirer
Adrover, secretaria general, era su secretaria general. ¿Sabe
usted que metieron datos...

(Intervenció inaudible)

¿Sabe usted que metieron datos de épocas en que no era
consellera? Lo tiene que saber, o como consellera o como
litigante, usted estaba en el pleito, lo tiene que saber por un
camino o por otro, por cualquiera de los dos.

(Aldarull a la sala)

Con ello..., con ellos, señoras y señores diputados,
consiguieron, preguntándose y contestándose, hinchar cifras de
facturación exactamente en 605.767,80 céntimos. Buen trabajo,
Sra. Castillo. 

Y ahora vienen orgullosos de su hazaña aquí. Ganaron por
la mínima, dos votos a uno, un pleito contra ellos mismos
después de ocultar a la Sra. Salom los emplazamientos del
tribunal, aprovechándose también de su delicadísima situación
personal. ¿Están orgullosos de haber dejado indefensa a la Sra.
Salom, Sra. Estaràs, Sra. Castillo?

(Remor de veus)

¿Por qué no avisaron a la Sra. Salom de que existía este
litigio tal y como les ordenó el tribunal? ¿Por qué no le
avisaron? Se lo pregunté.

(Intervenció inaudible)
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¿Es constitutiva de prevaricación omisiva esa conducta,
dejar una persona adrede fuera del procedimiento sabiendo que
tienen la obligación expresamente contenida en el mandamiento
de que la avisaran? 

Sr. Manera, los ciudadanos de Baleares merecen que los
controles sobre el funcionamiento de la Administración pública
se extremen. Sé que no se va a dejar impresionar por
comportamientos como el que ha evidenciado el Partido Popular
en este asunto. Tenga paciencia; la paciencia es un árbol de
raíces amargas pero de frutos dulces. Tiene que soportar
presiones contra su familia, pero el resultado de los controles
será una administración honesta, y eso, de una vez por todas,
creáme, lo merece Baleares. 

Nada más, Sra. Presidenta.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Veig que, bé, jo tenia 10 minuts,
me n’he passat de 4, i el Sr. Diéguez en tenia 5 i se n’ha passat
de 2, la proporció és la mateixa. Per tant gràcies per respectar-
nos a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Soler, la Presidència és la que dóna els temps; els temps
són 10 minuts per al que proposa i 10 minuts per als diferents
grups, no 5. Per tant s’ha passat la meitat de temps que vostè.

LA SRA. SOLER I TORRES:

La meitat, gràcies, Sra. Presidenta.

Primer de tot, Sr. Llauger, vostè tampoc no és creïble,
vostès, el seu partit, per una cadira i un cotxe oficial són
capaços de renunciar als seus propis principis. No volien
incineradora i en tenen, no volien segon cinturó i en tendran, no
volien dessaladores i en tenen. Sr. Llauger, no és creïble vostè.
M’ha dit que nosaltres no érem creïbles, però vostè tampoc, els
seus principis es renuncien per un cotxe oficial, un telèfon mòbil
i un sou. Per tant no ens interessa.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Estam parlant d’una sentència, estam parlant d’un fet.
Simplement demanam al Parlament que constati un fet que ha
estat declarat per una sentència judicial. I per què ho duim al
Parlament? Perquè durant quatre anys una majoria es va
imposar damunt una minoria, una minoria que en aquells
moments era el Partit Popular perquè es varen haver d'ajuntar
sis partits per treure’ns a fora. No passa res, però una majoria
que no és la de les urnes es va voler imposar a una minoria, i
durant quatre anys ho vàrem estar denunciant, i aquí ens varen
voler silenciar, i una cosa que ens han silenciat dins la Cambra
parlamentària, quan se’ns ha donat la raó, per això avui ho hem

duit aquí; si no, no l’haguéssim duit. Quan a nosaltres ens va
tocar fer oposició vàrem fer una oposició constructiva, de
denunciar-ho en el seu moment per no haver d’anar als jutjats,
cosa que ara no passa. Primer anam als jutjats, primer el fiscal
del Govern, anomenat Sr. Manera, se’n va als jutjats abans que
anunciar les possibles irregularitats. Nosaltres no, primer vàrem
venir a la Cambra, vàrem denunciar les vegades que
consideràvem, i quan ens varen menysprear ho vàrem dur. Per
tant per això ho duim aquí, perquè una majoria es va voler
imposar damunt una minoria i ara, a la minoria, els tribunals li
han donat la raó. Per això avui ho duim aquí.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

Sr. Diéguez..., no Sr. Diéguez, usted me está hablando a mí
de trasparencia y de corrupción, ¿y usted me puede garantizar
que usted en su despacho profesional no esté defendiendo a
ningún funcionario público imputado en caso de corrupción?
¿Usted me lo puede decir?

(Alguns aplaudiments)

¿Usted me lo puede garantizar?

Però no passa res. La Sra. Salom...

(Remor de veus)

...diumenge, ens estava amenaçant. No ens ho inventam, és
aquí, públic i notori, ens estava amenaçant, ho podem llegir i
tot, que ens enviaria -com no?- la persona que està ocupant un
càrrec en el Govern en aquests moments, que en aquests
moments m’està inspeccionant, m’està analitzant paraula per
paraula, i que si dic res més alt que l’altre demà aniré al fiscal.
No passi pena, estic molt tranquilAla d’haver-ho fet. Ens ha
amenaçat.

Sr. Diéguez, ¿y dónde estaba usted el domingo, que no
pudo leer el Diari de Balears?, ¿dónde estaba?, ¿en la playa?
Allí debía estar usted.

(Remor de veus)

¿No se enteró?, ¿no se enteró de las amenazas que nos
estaba mandando la Sra. Salom? Probablemente sea así.

(Continua la remor de veus)

I on eren els ciutadans de les Illes Balears mentre la Sra.
Salom, com diu el Sr. Diéguez, ha estat una víctima? Però els
milions que els ciutadans de les Balears hem hagut de pagar, el
30% més de medicament consumit a la seva pròpia farmàcia per
a la Llar d’Ancians en lloc de posar remei.

(Alguns aplaudiments)
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On hem estat durant aquest temps? Per què durant quatre
anys la Sra. Salom, que disposà només d’ella, no va ser capaç
de posar un dispensari a la Llar d’Ancians o de repartir les
receptes entre les farmàcies de la zona i va voler que totes es
facturassin a la seva farmàcia? On són aquests 3 milions d’euros
que durant quatre anys es varen facturar a la factura de la Sra.
Salom? I aquí parlam de víctimes, Sr. Diéguez? Víctima és una
altra cosa, al meu entendre; amb 3 milions dins la butxaca
d’euros tothom vol ser una víctima, avui en dia a Balears, així
com estam parlant de crisi. Tots podem ser víctimes.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Diéguez, com podia mai la consellera de Presidència
enviar res als jutjats si no hi ha hagut durant quatre anys
consellera de Presidència, en el govern del Sr. Jaume Matas? O
vostè no ho ha sabut? Ahhh!! Només sap el que li interessa. Hi
ha hagut una vicepresidenta, però no una consellera de
Presidència; per tant convendria anar més empaperat dels
papers. És que no ho sabia, tampoc, això? Tampoc no ho sabia?
Rectifiqui, vicepresidenta, no consellera de Presidència.

(Remor de veus)

Seguim demanant, abans que la presidenta em cridi
l’atenció, seguim demanant el vot favorable per al primer punt
perquè vàrem dur aquest tema al Parlament i seguim demanant
que constati el Parlament el que han declarat els tribunals, que
és una incompatibilitat el que es va fer durant quatre anys i que
el govern anterior del pacte de progrés ho va permetre, tot i
menyspreant el que deia l’oposició, i han hagut de ser els
tribunals que ens han hagut de donar la raó, i esperam que la
doble vara de mesurar que té l’actual govern no sigui així, i que
el fiscal del Govern actuï per a tots igual, no per al partit de
l’oposició per al Govern una altra. Aquest fiscal que té el
Govern per favor que l’utilitzi en nom de tots. Gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Soler... Per concretar, entenem que el punt primer s’ha
retirat?, els dos? El número 2 es retira. Per tant passam a votar
el número 1. Votam.

(Remor de veus)

Sí, 26; no, 27; cap abstenció.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 2457/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
igualtat de drets i obligacions per als residents no
comunitaris.

I passam al següent punt de l’ordre del dia, que és la
proposició no de llei 2457, del Grup Parlamentari Popular. Per
defensar-la té la Sra. Pastor, per un temps de deu minuts, la
paraula.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Sra. Presidenta, señores y señoras diputados y diputadas,
desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que todas
las personas que están residiendo en forma regular en nuestra
comunidad autónoma a igualdad de deberes les corresponden
iguales derechos, sin discriminaciones de ninguna manera por
su origen extracomunitario.

Para ellos nos basamos en el Real Decreto 178/2003, que
establece el derecho de los inmigrantes extracomunitarios a
residir y circular libremente por el estado, pero no les reconoce
de manera explícita el derecho a los beneficios de los
descuentos de transportes aéreos o marítimos. Esto implica una
contradicción con la Ley Orgánica 14/2003, de extranjería, y
con el Real Decreto 2393/2004 que la desarrolla. También
tomamos en consideración los lineamientos europeos a través de
las directivas europeas como la CEE/2000/43 contra la
discriminación racial o étnica. Además del antecedente del
debate abierto en la Comisión Europea por la pregunta de
diciembre de 2006, donde les parece afirmativo el derecho de
descuento a los residentes no comunitarios en Baleares,
basándose en la directiva comunitaria de 2003/109, de 25 de
noviembre, que establece que los nacionales de terceros países
residentes de larga duración deben recibir idéntico trato que los
ciudadanos de los estados miembros en un amplio abanico
económico y social, respuesta que además cuenta con
antecedente por una resolución positiva en el Parlamento de las
Islas Baleares en la legislatura anterior.

Viendo por una parte la injusticia de la actual situación,
claramente discriminatoria con quienes cumplen con sus
deberes impositivos, como son todos los residentes en nuestra
comunidad autónoma, por tanto queremos plantear a las
instancias que puedan dar solución efectiva a esta injusticia
social que tomen las medidas necesarias para corregir esta
situación. 

La inmigración en nuestra comunidad autónoma es una
realidad estructural que cuenta, además, con el porcentaje más
alto de toda España. Las decisiones políticas del Gobierno de la
nación afectan a las comunidades autónomas, y muchas veces,
como en este caso, no se adaptan a la realidad que éstas tienen.
Es necesario que se adapten si queremos una verdadera
integración que suponga la convivencia, la tolerancia sin
discriminación por razones de origen, ya que todas las personas
de una comunidad que tienen las mismas obligaciones deben
gozar de los mismos derechos y también de las mismas
libertades, tal como dice la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. 

El hecho insular merece ser especialmente tenido en cuenta
desde el Gobierno central, sobre todo si se quiere dar una
respuesta justa a los problemas que esta situación acarrea,
atendiendo con la misma efectividad a Mallorca, a Menorca,
Ibiza y Formentera, destinando los recursos económicos
necesarios para dar un trato igualitario y adecuado a la
inmigración inmigrante residente en Baleares, y que ésta tenga
los mismos descuentos en materia de descuentos aéreos y
marítimos, sin que atender a estas necesidades implique ir en
detrimento de esas mismas atenciones, por supuesto, a nuestros
nacionales, contemplando la población real, algo que venimos
reclamando y reclamando y reclamando continuamente, y que
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es imprescindible para que los servicios fundamentales a los
ciudadanos sean atendidos debidamente.

La inmigración ha de ser integrada en nuestros valores
democráticos, y esto no será posible sin reconocerle su
dignidad, sus derechos, un objetivo irrenunciable para los que
creemos en la justicia social sin exclusión. Lo contrario supone
desigualdad y agravio.

Confiamos que hoy todos nos pongamos de una vez de
acuerdo para que de una vez por todas se ponga fin a una
situación injusta, que da un trato desigual a ciudadanos
inmigrantes no comunitarios en Baleares.

Y por todos estos motivos, como hemos hecho ya otras
veces, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
proposición no de ley: el Parlament de las Islas Baleares insta
al Gobierno de España y al Govern de les Illes Balears a tomar
las medidas necesarias para que los residentes extracomunitarios
en las Islas Baleares se beneficien de los mismos descuentos en
los transportes aéreos y marítimos que los demás residentes de
nuestra comunidad, ya que tienen las mismas obligaciones.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Pel Grup Parlamentari Mixt la Sra.
Suárez intervé.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Pastor, des d’Eivissa pel Canvi donarem suport a
la proposició no de llei que acaba de presentar, i ho farem per
una raó molt senzilla: perquè consideram que els immigrants
extracomunitaris residents són ciutadans i ciutadanes d’aquestes
illes que han de tenir, efectivament, els mateixos drets i els
mateixos deures que la resta de residents, obligacions i deures
que compleixen quan cotitzen a la Seguretat Social, quan
paguen els seus impostos, quan contribueixen a crear riquesa, i
vull treure aquí unes dades que ha havíem donat a un altre ple
però que crec que són importants, d’un estudi fet..., que va sortir
enguany sobre immigració i creixement regional, de la Fundació
d’Estudis d’Economia Aplicada. Es recollia que el 82,08% del
creixement mitjà del PIB anual a les Balears durant el període
2000-2006 s’assignava o es podia atribuir a la immigració. Per
tant contribueixen a crear riquesa.

Per tant sembla raonable, sembla de justícia que tinguin els
mateixos drets, entre d’altres el dels descomptes aeris i
marítims. 

A aquesta lògica elemental podríem afegir tres elements
també a considerar. En primer lloc, la importància numèrica del
colAlectiu del qual estam parlant, un de cada quatre habitants de
les Illes Balears és estranger i un de cada tres estrangers és
extracomunitari; estam parlant, potser m’equivoqui, del voltant
de 80.000 persones. Segon element: en general aquestes
persones pateixen una situació econòmica, personal i/o familiar
més precària que la mitjana dels residents. I, en tercer lloc, per
la seva condició d’immigrants normalment han de fer

desplaçaments per a la resolució de la seva condició
d’immigrants.

Ara bé, feta aquesta observació, feta aquesta introducció,
crec convenient fer una referència a la qüestió competencial i
també al paper jugat per les diferents forces polítiques i
institucions. En primer lloc, en relació a les competències, cal
recordar que el pagament de bonificacions dels tarifes dels
serveis regulars de transport marítim i aeri correspon al Govern
central i que només una part de la bonificació relativa al
transport marítim a Formentera és competència del Govern
autonòmic; entre altres coses aquestes competències del Govern
central impliquen la modificació d’una sèrie de decrets. Vull
recordar en aquest sentit, Sra. Pastor, que quan el Partit Popular
governava al Govern central no es va abordar aquesta situació.
Valoram positivament aquest canvi de posició, que no vull
pensar que té a veure amb el fet que no estiguin vostès ni al
Govern central ni al Govern autonòmic. Pel que fa als governs
socialistes hem de dir que també hi ha hagut una evolució, una
posició canviant; durant la passada legislatura al principi
tampoc sembla que no hi havia una postura favorable, però poc
a poc s’ha produït una certa modificació, una evolució, i és cert
i ens consta que s’estan valorant per part del Ministeri de
Foment tant els aspectes legals com els aspectes pressupostaris
en relació a aquesta qüestió. En aquest sentit i en aquesta
evolució crec que són importants, cal recordar-ho, les
intervencions del Sr. Sampol com a senador autonòmic, les
recomanacions del Defensor del Poble i la voluntat ferma i
decidida d’aquest govern autonòmic.

Pel que fa a la competència del Govern autonòmic, m’hauria
agradat, Sra. Pastor, que hagués reconegut el que ha fet aquest
govern fins ara, que jo crec que ha fet tot el que estava a les
seves mans, i vull recordar dues qüestions: d’una banda, la
reunió que va fer la directora general de Transport Marítim,
Joana Amengual, el mes de juliol amb els portaveus d’una
plataforma que es va constituir a l’illa de Formentera, la
Plataforma per a la igualtat, a la qual també va assistir el
president del Consell de Formentera i els consellers de Mobilitat
i la consellera d’Assumptes Socials del Consell de Formentera;
en aquella reunió es varen explicar les passes que estava donant
el Govern autonòmic per tal de poder donar compliment a la
part que corresponia al Govern autonòmic. En segon lloc vull
recordar l’anunci públic que va fer el conseller de Mobilitat, Sr.
Vicens, el dia 21 de juliol, si no ho record malament, l’anunci
que va fer sobre les noves tarifes que s’aplicarien a partir de l’1
de gener del 2009, i que beneficiarien al voltant -va dir- de
1.100 persones. D’altra banda aquest govern continua treballant
perquè el Govern central compleixi la part que li correspon.

En resum, Sra. Pastor, donarem suport a aquesta proposició
perquè implica reforçar la feina que està fent aquest govern.
Entenem i volem entendre que suposa més per la seva part, per
la part del Grup Popular, una rectificació a les polítiques que
vostès havien dut fins ara en aquesta qüestió, i un
reconeixement de l’encert de la línia amb què està treballant
aquest govern. Voldria veure també un canvi de tarannà en la
seva posició ideològica respecte a la immigració, i tant de bo
que això fos extensible a altres situacions, una no molt llunyana
com ha estat la directiva europea de la vergonya, a la qual
vostès varen donar suport amb entusiasme, i una altra a una
notícia que surt avui als diaris. Jo voldria comprovar, Sra.
Pastor, si realment aquesta proposició respon a un canvi de
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tarannà del seu grup, d’aquest nou Partit Popular del qual els
agrada parlar, o és simplement una iniciativa oportunista que,
per cert, ja es va votar pràcticament de manera semblant a la
darrera Comissió d’Afers Socials del passat període de sessions.

Com que vostè podrà respondre jo li faria una pregunta que
m’agradaria que vostè em contestàs: està vostè d’acord amb les
declaracions, que jo considero xenòfobes, del seu líder, Mariano
Rajoy, quan diu “hay 180.000 extranjeros cobrando seguro de
desempleo, y ya volvemos a tiempos pasados: hay 20.000
andaluces que han pedido trabajo en la vendimia francesa”.
Aquests estrangers que estan cobrant atur, no estan cobrant atur
perquè tenen els mateixos drets que la resta dels treballadors?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, des del
Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina consideram que els
residents que compleixen els requisits d’empadronament, que
cotitzen a la Seguretat Social, que paguen els imposts i els
tributs i que, en definitiva, contribueixen amb el seu esforç al
benestar del nostre país, són ciutadans de les Illes Balears i per
tant tenen dret a aquestes bonificacions, siguin residents
comunitaris o no comunitaris. Per tant totes les persones que fan
feina aquí de manera legal i contribueixen al creixement del
nostre país han de tenir accés a aquestes bonificacions. 

Lògicament, en conseqüència, donarem suport a aquesta
iniciativa, una iniciativa que al nostre mode de veure no fa més
que intentar compensar la insularitat que patim tots els
ciutadans de les Illes Balears, haguem nascut on haguem nascut,
parlem la llengua que parlem.

Estam, per tant, contents de veure iniciatives que lluiten
contra aquest problema que tenim a les Illes Balears que és la
insularitat. També, lògicament, ens volem fer ressò que aquesta
sensibilitat per compensar la insularitat realment en el Govern
central, quan comandava el Partit Popular i ara, almanco fins
ara, que governa el Partit Socialista, diguem que ha brillat per
la seva absència. Ens congratulam si això canvia, tant a una
banda com a l’altra, i evidentment el nostre grup parlamentari
sempre lluitarà i farà esforços polítics perquè realment aquesta
compensació de la insularitat sigui una gran realitat per a
tothom.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el vot
del nostre grup serà favorable a la iniciativa presentada pel
Partit Popular. Vull començar amb aquest anunci perquè moltes
vegades el Partit Popular ens ha acusat de, sistemàticament i
sense més motiu que les ganes de donar una eina negativa, votar
que no a les seves propostes. Ja veuen que no és així; quan
presenten coses assenyades votam favorablement, per tant si
presenten més coses assenyades més vegades votarem
favorablement.

En aquest cas no podia ser d’una altra manera. El BLOC, el
BLOC o les distintes forces polítiques que avui en dia formen
part del BLOC per Mallorca han dut ja aquesta mateixa
proposta a les institucions diverses vegades, i val a dir que la
proposta no sempre ha rebut el suport i la unanimitat que tot
sembla indicar que rebrà avui en aquest parlament. Lògicament
nosaltres ens felicitam d’aquesta unanimitat i d’aquest suport,
ens felicitam perquè ens hem de felicitar quan avança la causa
de la igualtat, perquè ens hem de felicitar quan avança el
reconeixement dels drets de totes les persones i perquè, si se’m
permet, ens hem de felicitar quan el conjunt de la cambra ve cap
a les posicions que nosaltres defensam des de fa estona. 

El suport unànime d’aquesta cambra al fet que els residents
no comunitaris siguin beneficiaris dels descomptes del transport
parteix d’un sentit de la justícia elemental i jo fins i tot diria que
de sentit comú. Els proposants ja ho han argumentat i, per tant,
no fa falta que m’hi estengui. Aquests ciutadans són residents
legals, igual que els ciutadans espanyols i els comunitaris.
Aquests ciutadans cotitzen a la Seguretat Social, igual que els
espanyols i els comunitaris, paguen el seus imposts, iguals que
els espanyols. Per tant, que no tenguin dret a aquests
descomptes de residents és una discriminació que clama el cel.
Convé, per tant, que aquesta situació s’arregli, ara bé, aquesta
situació s’ha d’arreglar allà on s’ha d’arreglar, és a dir, en
aquella institució que en té les competències. 

En aquest sentit nosaltres ens alegram que la moció
presentada en el Senat pel senador autonòmic Pere Sampol i que
va ser aprovada, hagi servit perquè el Ministeri de Foment
s’hagi pres seriosament la qüestió. Estam segurs a més que la
posició clara que en aquest sentit ha mantingut la Conselleria de
Mobilitat davant el Ministeri de Foment ha estat determinant
perquè es produeixi aquest fet, que des de Foment s’entengui
que aquesta és una qüestió de justícia. És veritat que encara falta
que des del Ministeri d’Economia i Hisenda trobin la manera
d’encaixar-ho en el pressupost de l’Estat. Ara bé, respecte
d'aquesta qüestió, el BLOC mantindrà el nivell d’exigència i de
demanda que aquesta qüestió mereix i estam segurs que el fet
que ho hagi demanat el Senat i que avui ho demani el Parlament
de les Illes Balears seran una empenta definitiva perquè
finalment es pugui complir amb aquesta reivindicació de justícia
elemental.
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Val a dir que també la conselleria, ja ho he dit, ha jugat un
paper determinant davant Foment perquè Foment es faci càrrec
d’aquesta qüestió, també està ben disposada i preparada per
complir amb la part que li correspon. La part que li correspon és
estendre el descompte de residents per a no comunitaris en
aquelles parts que ara ja li toca a la conselleria, és a dir, un tram
del transport marítim entre illes i, de manera més especial, de
manera més significada i amb una quantitat i un percentatge
més important, el transport marítim per a residents de
Formentera quan han de fer el trajecte entre Eivissa i
Formentera.

Deia fa un moment quan començava que ens hem de
felicitar nosaltres particularment com a grup perquè els altres
grups han vengut a les nostres posicions. Efectivament, els
altres grups no sempre han donat suport a aquesta proposta, de
fet en el Senat no va tenir un suport unànime. En aquest sentit
ens congratulam que ara el Ministeri de Foment es plantegi la
qüestió, però també és veritat que quan es va presentar fa anys,
el senador autonòmic Manolo Cámara la va presentar fa anys al
Senat, en aquell cas no va tenir el suport favorable del Partit
Popular. Per tant, el Partit Popular sembla que ho considera en
funció de si té responsabilitat de govern o no. En qualsevol cas,
benvinguts a aquesta proposta.

Jo voldria abans d’acabar aprofitar aquest debat entorn
aquesta qüestió puntual dels descomptes dels residents per fer
una reflexió breu sobre els drets de les persones immigrades.
Aquestes mateixes frases que hem utilitzat per donar per bo
aquest dret a rebre els descomptes de residents, també es poden
utilitzar per fonamentar o justificar que tenguin altres drets que
de vegades se’ls qüestionen. Efectivament, tenen residència
legal i efectivament, contribueixen mitjançant el seu esforç al
nostre benestar. Per tant, es poden beneficiar dels descomptes
de residents, però també del nostre sistema escolar, també del
nostre sistema sanitari, també dels nostres serveis socials, de
vegades hi ha gent que ho dubta. Nosaltres pensam que les
persones que ens dedicam a l’activitat política tenim el deure de
repetir-ho davant la ciutadania tantes vegades com sigui
possible. En temps de crisi la temptació del berlusconisme pot
resultar forta, però no deixa de ser simplista, injusta i contrària
a les concepcions humanistes que nosaltres entenem que formen
part de l’essència del projecte europeu. Amb això no voldria...,
ho diré molt ràpidament, ja ho ha dit una anterior portaveu, però
nosaltres entenem que recordar que hi ha estrangers que cobren
l’assegurança de desocupació, mentre que hi ha espanyols que
han d’anar a la verema a França no és el camí adequat.

Una darrera consideració. Avui aprovam una proposta
d’avançar en el reconeixement dels drets de les persones
immigrants, encara queda molt de camí per recórrer. Jo vull fer
una referència ràpida al dret de vot; el dret de sufragi actiu, el
dret de sufragi passiu significaria, aquest sí, un ple
reconeixement de la condició de ciutadans i ciutadanes de tota
aquesta gent que viu entre nosaltres i contribueix, com hem dit
tantes vegades, al nostre benestar. És un debat llarg, en el qual
hi ha qüestions com la reciprocitat de què parla la Constitució,
o les diferències entre distints tipus d’eleccions. El que voldria
deixar clar aprofitant aquest debat és el compromís del BLOC
en tot allò que suposi avançar cap a aquest reconeixement de
drets polítics i aquest reconeixement de la condició de
ciutadans. A més, mitjançant aquesta proposta que tenim avui
és molt bo de justificar i molt bo d’argumentar. Avui parlam
d’una reivindicació en què tots coincidim a dir que és de
justícia, però el fet és que avui per avui aquestes persones no la
tenen. Jo estic segur que si les immigrants i els immigrants
votessin, avui ja tendrien dret al descompte de resident.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, quan vaig començar a llegir
l’exposició de la proposició no de llei del Partit Popular i quan
avui escoltava la portaveu tenia el sentiment, la sensació d’un
déjà vu, vull dir la sensació que això ja ho havia sentit, ja ho
havia llegit, ja ho havia viscut. Però no ha estat un déjà vu,
efectivament tal i com ha assenyalat la Sra. Marián Suárez,
aquest mateix punt, aquesta mateixa matèria concreta ja es va
tractar just abans de vacances. És a dir, la meva sensació és
estranya perquè m’he trobat que la darrera Comissió
d’Assumptes Socials, de data 12 de juny i avui, que és el primer
dia després de les vacances, de feina parlamentària, em trob
davant d’un fòrum allà on es tracta exactament del mateix i que
a més, tots els grups vàrem votar a favor. D’aquí ve la meva
sorpresa, sincerament. De totes formes que no es preocupi la
portaveu del Partit Popular perquè continuarem votant-hi a
favor.

Jo no vull pensar que aquesta reiteració en tan curt espai de
temps obeeix a un afany de protagonisme, de notorietat,
d’oportunisme, o si ens volen posar a prova a la resta de grups
parlamentaris, a veure si votam el mateix davant de mateixes
propostes amb diferent nom. Vull recordar-li que aquella
proposició no de llei, de data posterior, de registre posterior a la
que avui es discuteix, tenia dos punts, al primer vàrem votar els
altres grups en contra i al segon vàrem votar a favor, amb una
altra terminologia es referia exactament a allò que avui demana
el Partit Popular. De fet, si agafam el Diari de Sessions d’aquell
dia veurem que paraula per paraula coincideix en l’exposició de
fets i allò que ha dit avui la portaveu. Jo em referiré
simplement..., remetre i convid als companys que procedeixin
a aquesta lectura perquè veuran que la coincidència és plena.
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Bé, a part d’això, la segona qüestió que em sorprèn és que
el Partit Popular vagi d’abanderat dels drets dels immigrants no
comunitaris residents, sobretot quan avui, tal i com s’ha
assenyalat abans, ens hem despert amb unes notícies en els
mitjans de comunicació, amb unes manifestacions del Sr. Rajoy
que són suficientment..., es pot veure clarament quin és el
veritable tarannà del Partit Popular davant la situació de tots
aquests immigrants. Jo vull pensar que la intenció és bona i -
repetesc- votarem a favor d’aquesta proposició, no sense abans
fer menció que, com ja s’ha dit en altres ocasions, allà on es va
proposar el mateix, el Partit Popular va votar en contra. Com a
exemple, el 17 de febrer del 2004 i per exemple el 9 de març del
2006, davant del mateix, el Partit Popular va votar en contra,
quan justament tenia el Govern de les Illes Balears i el de l’Estat
espanyol.

Bé, passant al fons de la qüestió, perquè tampoc no em vull
allargar més, les bonificacions a les tarifes dels serveis regulars
de transport aeri i marítim dels residents dels territoris insulars
i Ceuta i Melilla és una competència del Govern central, com ja
s’ha dit, i en el cas de la bonificació del transport entre Eivissa
i Formentera és competència del Govern balear. Respecte
d'aquest últim podem dir, a més és així, que el Govern balear ja
ha fet la feina. S’han modificat els decrets 42/2008 i 43/2008 i
això en efecte dels nous pressuposts farà que a partir de l’1 de
juny del 2008 aquests descomptes entre Eivissa i Formentera
siguin efectius. Per tant, podem dir que la feina està feta. No
només això, reiteradament el conseller de Mobilitat i
reiteradament el Govern, com també ha fet menció un portaveu
que m’ha precedit, s’han pronunciat expressament en el sentit
de donar suport a aquestes bonificacions. Respecte del Govern
central, aquest també ha deixat ben clar que analitza les
modificacions legislatives oportunes que s’han d’abordar i les
repercussions pressupostàries necessàries per dur a efecte aquest
dret.

En definitiva, des del Grup Parlamentari Socialista sempre
ens hem manifestat a favor de la igualtat entre les persones,
independentment de qualsevol condició. Això és una cosa
patent. Ara també ho farem, llavors nosaltres votarem a favor,
però esper que a la senyora portaveu del Partit Popular li basti
amb una segona votació a favor, esper que no sigui necessari
repetir aquest tema una tercera vegada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Sra. Pastor, vol fer ús de la paraula? Sí.
Té la paraula la Sra. Pastor per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta, gracias señoras diputadas y señores
diputados. Lo primero agradecer a todos los grupos políticos el
apoyo que dan a esta proposición no de ley. También decirle a
la portavoz del Partido Socialista que se equivoca de
proposición, era por los niños, para que tuvieran los mismos
descuentos, no puede ser que los niños cuando salen en un viaje
escolar, los niños inmigrantes no tengan los mismos derechos
que los demás. Así fue. También le recuerdo que en Ibiza la
proposición que se aprobó fue a propuesta del Grupo
Parlamentario Popular, también se lo recuerdo. Y por supuesto,
ustedes que critican al Secretario General del Partido Popular,
el Sr. Rajoy, me gustaría saber qué opinan de la supresión de los
contratos en origen que el Sr. Ministro propuso, desmentido
inmediatamente por la Vicepresidenta, también me gustaría
saberlo...

(Alguns aplaudiments)

Y como el Sr. Zapatero no cumple, hay que decírselo cada
día. El Sr. Rajoy no cuestiona que los inmigrantes tengan
derecho a los descuentos aéreos, lo que cuestiona es la política
del Gobierno y cómo lo está haciendo. Por supuesto que desde
el Grupo Parlamentario Popular sabemos, creemos y estamos
convencidos, no puede ser de otra manera, que los inmigrantes
tienen derecho a las prestaciones sociales..., como el paro, igual
que todos los demás españoles que cotizan en ese sentido, no
puede ser de otra manera. Lo tenemos clarísimo y desde el
Grupo Parlamentario Popular hemos tenido siempre las ideas
clarísimas, también les quiero recordar que en Madrid el PSOE
votó en contra en el Senado a una proposición del Sr. Fageda,
también se lo quiero decir.

Hemos tenido siempre las ideas clarísimas respecto la
inmigración y lo hemos planteado, defendido y llevado a cabo
desde la acción de gobierno y también desde la labor de
oposición. En la anterior legislatura fueron muchas las
reuniones que tuvimos en Madrid para trasladar nuestra
posición y compromiso. Tuvimos la promesa firma del
Gobierno central de equiparar los residentes no comunitarios en
materia de descuentos de transporte aéreo y marítimo. Promesas
que vuelven a repetir cada vez que hay un periodo electoral.
Hemos y vamos a seguir huyendo de hablar de inmigración
exclusivamente cuando hay campañas electorales, creo que es
escandaloso. Nosotros señores del pacto seguiremos
defendiendo esta postura que no es otra que la de reconocer los
derechos de los inmigrantes residentes en nuestra comunidad.
La llevaremos a cabo cuando tengamos el Gobierno y mientras
tanto la defenderemos desde nuestra labor de oposición. Desde
el Partido Popular tenemos muy claro que la inmigración es una
realidad social y estructural de nuestro país, de nuestras islas y
de nuestros municipios. Todas las personas deben tener el
derecho a emigrar y deben poder ejercerlo con libertad, pero con
seguridad, con oportunidades pero con garantías, con totalidad
de derechos, pero con las necesarias obligaciones que le
permitan la integración y la convivencia. Desde el Grupo
Popular les pedimos que no sigan haciendo ustedes más
demagogia de este tema, creo que la postura está muy clara,
siempre la hemos defendido.

Si terminamos con situaciones vergonzosas, como las que se
producen con los viajes escolares, entre otras, cuando los niños
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de padres inmigrantes residentes no comunitarios no pueden
viajar en igualdad de condiciones, nos podemos sentir creo
orgullosos hoy desde este Parlamento.  Por lo tanto, nada más
y sin querer entrar en más descalificaciones porque creo que no
vienen al caso, darles las gracias a ustedes por el apoyo. Y
esperar que el Gobierno central reconozca este derecho, como
nosotros aquí lo estamos reconociendo.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Arribats a aquest punt, passarem a la votació. Es pot donar
aprovada per assentiment, em diuen? Queda, doncs, aprovada
per assentiment.

Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, s’ha confirmat
mentre estàvem en aquest plenari que la mort de Laura Gallego
ha estat classificada com a de violència masclista. Per tant, els
diferents portaveus han decidit fer un minut de silenci i el feim
ara.

(Es procedeix al minut de silenci esmentat)

(Aplaudiments)

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