
 

DIARI DE SESSIONS DEL
PLE

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 770-1987 Fq.Con.núm. 33/27 VII legislatura Any 2008 Núm. 39
 

Presidència
de la Molt Honorable Sra. Maria Antònia Munar i Riutort

Sessió celebrada dia 30 de setembre del 2008 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. PREGUNTES:

1) RGE núm. 8424/08, de l'Hble. Diputada Sra. Marián Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla hidrològic de les
Illes Balears. 1726

2) RGE núm. 8437/08, de l'Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a corredor del tren Sa Pobla-
Alcúdia. 1727

3) RGE núm. 8438/08, de l'Hble. Diputat Sr. Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cultius transgènics a les
Illes Balears. 1728

4) RGE núm. 8445/08, de l'Hble. Diputat Sr. Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a apagada analògica
de la televisió. 1729

5) RGE núm. 8448/08, de l'Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a Fundació Illesport.
1730

6) RGE núm. 8439/08, de l'Hble. Diputada Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
palAliar la gran baixada de turistes a Menorca. (Ajornada). 1730



1726 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 39 / 30 de setembre del 2008 

 

7) RGE núm. 8440/08, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dificultats de l'inici del
curs al Conservatori professional. 1730

8) RGE núm. 8441/08, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dubtes en relació amb
l'aportació de recursos per part del Govern central amb destí a la remodelació de la Platja de Palma. (Ajornada). 1730

9) RGE núm. 8442/08, de l'Hble. Diputada Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
d'austeritat per fer front a la crisi econòmica. 1732

10) RGE núm. 8444/08, de l'Hble. Diputada Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vacuna contra el virus
del papilAloma humà. 1733

11) RGE núm. 8446/08, de l'Hble. Diputada Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a institut per
a la convivència i l'èxit escolar. 1734

12) RGE núm. 8447/08, de l'Hble. Diputada Sra. Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
Innoempresa. 1734

13) RGE núm. 8449/08, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
relativa a finançament de l'eficiència energètica. (Retirada). 1735

II. INTERPELALACIÓ RGE núm. 6763/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions i dotació de la policia
turística. 1735

III. MOCIÓ RGE núm. 8283/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions front la situació de crisi econòmica
a les Illes Balears, derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 5241/08. 1742

IV. PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 438/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a elaboració d'un nou pla esportiu balear. 1749

2) RGE núm. 439/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la supressió de barreres de comunicació de les
persones sordes. 1753

LA SRA. PRESIDENTA:

(...) i primer punt de l’ordre del dia consisteix en el debat de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 8424/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Marián Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a Pla hidrològic de les Illes Balears.

La primera és relativa al Pla hidrològic i la formula la Sra.
Marian Suárez. Té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots, senyores diputades,
senyors diputats, Sr. Conseller, el passat 10 d’octubre el Sr.
Grimalt presentava a la Comissió d’Ordenació Territorial les
principals línies d’actuació de la seva conselleria; entre aquestes
figurava l’elaboració i l'aprovació del nou Pla hidrològic de les
Illes Balears per tal d’adaptar-lo a la Directiva Marc de l’aigua.
Aquesta directiva europea, de 23 d’octubre del 2000, estableix
el marc comunitari d’actuació a l’àmbit de la política d’aigües,
i marca així mateix que nou anys després de la seva aprovació
s’haurà d’elaborar per part de cada demarcació hidrogràfica un

pla de gestió i un programa de mesures. No fa falta dir la
importància que aquest document ha de tenir per a les nostres
illes on l’aigua és un bé tan necessari com escàs, la qual cosa fa
que la planificació i la gestió d’aquest recurs esdevingui
fonamental. També el passat 29 d’abril vostè informava aquesta
cambra de les feines que ja s’havien dut a terme i fixava la data
de 30 de juny com a possible per tenir un primer esborrany i
donar pas després a un període de participació pública que
finalitzaria a finals d’any. 

Sr. Conseller, voldríem saber, en quin moment del procés
ens trobam?,  mantenim les previsions de calendari?, quins
tràmits queden per fer? En definitiva això, quins tràmits està
previst dur a terme per a l’aprovació del Pla hidrològic de les
Illes Balears?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, l’esborrany del Pla
hidrològic ja està conclòs i precisament avui el presentam
públicament, avui s’inicia el procés de participació pública,
penjam a la web l’esborrany del Pla hidrològic i comença tot
aquest període de participació, que és una participació reglada
i que estarà disponible a la web de la conselleria i, a més a més,
s’obrirà una consulta a totes les administracions públiques i a
tots els organismes que d’alguna manera puguin tenir alguna
cosa a dir en relació amb el Pla hidrològic i hi haurà una sèrie
de participacions actives a través de tallers. Aquest període de
participació pública, el donarem per finalitzat el mes de març,
per tant, hi haurà sis mesos de participació pública i a
continuació presentarem ja el resultat a les juntes insulars el mes
d’abril i enviarem l’esborrany de la proposta al Consell Balear
de l’Aigua el mes de maig de l’any que ve per tal que el mes de
juny sigui aprovat per aquest consell i remès al Ministeri de
Medi Ambient per tal que allà se’n faci la tramitació
corresponent davant el Consell Nacional de l’Aigua i es pugui
aprovar pel Consell de Ministres el mes de desembre del 2009.

Per tant, estam dins termini, tenim una sèrie de fases i una
sèrie de feines a fer per a les quals no ens sobra temps, però si
complim calendari tenim el temps suficient per poder-lo
tramitar en condicions. He de recordar que aquesta aprovació
definitiva per part del Consell de Ministres és reglada, que si es
compleix la Llei d’aigües no afectam altres conques i
s’acomoda a les terminacions del Pla hidrològic nacional,
òbviament confiam que a finals de l’any que ve el nou Pla
hidrològic de les Illes Balears estigui aprovat definitivament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Grimalt. Vol fer ús de la paraula la Sra. Suárez?

I.2) Pregunta RGE núm. 8437/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a corredor del tren Sa Pobla-Alcúdia.

Passam doncs a la següent pregunta, és relativa al nou
corredor del tren de Sa Pobla a Alcúdia i la formula el diputat
Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, hi havia un gran acord l’any 2003 de com el tren
havia d’arribar a Alcúdia, un acord que, efectivament, els
membres del seu partit, el PSM, no estaven d’acord amb aquest
traçat, però el president Antich havia aconseguit amb Unió
Mallorquina, amb el Partit Popular i amb el PSIB-PSOE un gran
acord com dur el tren de Sa Pobla fins a Alcúdia. 

A dia d’avui, vostès han presentat als dos ajuntaments del
nord de Mallorca una proposta alternativa que ha estat rebutjada
per l’Ajuntament d’Alcúdia i que l’Ajuntament de Sa Pobla, per
la informació que tenc, li va dir que fes un estudi nou del
nombre de finques afectades i si hi hauria un traçat alternatiu. 

A dia d’avui -i vostè es va comprometre ja fa quatre mesos
que amb nou mesos tendria el projecte-, ens podria dir per quin
corredor aniria la prolongació del tren des de Sa Pobla cap a
Alcúdia?, i sobretot faci una mostra de creure-ho de veritat i no
parlar només del transport públic. Li agrairia que la contesta fos
clara i si és possible, quan tendrem aquesta proposta? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, gràcies. Sr. Font, la primera sorpresa que tenc és que
vostè em digui que hi havia una cosa tan consensuada quan
vostè ha de saber que, precisament gràcies a la seva gestió, es va
proposar la Xarxa Natura 2000 i de tal manera que quan vostè
era conseller de Medi Ambient, doncs, en principi es va fer
l’informe que no es podia passar per allà on hi ha el traçat que
es va estudiar el 2003. Per tant, això sí que ha de quedar ben
clar.

Per altra banda, miri, feim l’estudi d’alternatives com és
preceptiu a la Llei ferroviària de tal manera que sapiguem quin
corredor és el millor per a l’interès general i sobretot atenent
criteris de mobilitat, criteris tècnics i criteris ambientals. Aquest
estudi d’alternatives crec que en un mes ja estarà conclòs.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el veia
venir, Sr. Conseller, el veia venir. L’informe és aquí, és a dir, no
digui mentides dins el Parlament. No digui mentides dins el
Parlament, l’informe, el té aquí, si vol n’hi don una còpia. És
possible el traçat per un lloc i per l’altre i és evident que, a la
Xarxa Natura 2000, vostè li ha donat les alternatives necessàries
i ha d’aconseguir afectar el menys. Hi havia un gran consens,
per cert, basta veure totes les informacions que hi havia de
l’exconseller el Sr. Xisco Quetglas, que deia del traçat que hi
havia “Quetglas asegura que se ha elegido el trazado más
respetuoso con el medio ambiente”. Vostè és molt bo per
criticar, vostè és molt bo per parlar de transport públic, de
mobilitat, però després d’un any i tres mesos se li acaba la
credibilitat que realment cregui en el transport públic, hi ha
moltes persones que havien apostat per vostè i per tot aquest
govern perquè hi hagués un canvi en el transport públic, però és
evident que a Mallorca l’any 97, a Balears l’any 97, hi va haver
una aposta pel tren i la va fer el Partit Popular, d’Inca fins a Sa
Pobla, la va posar en marxa el Partit Popular i dia 28 de
desembre del 2000 el president Antich i gent del Partit Popular
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la inauguraven. La segona legislatura vostès varen posar en
marxa el tren cap a Manacor i aquesta legislatura passada no hi
hagut doblers de Madrid per al tren i ara que els tenen, vostès no
saben com han d’anar a Alcúdia. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Font, jo no dic mentides,
això que li quedi ben clar. Per tant, si fa acusacions, demostri-
les. Per altra banda, i a més calmi’s, no s’alteri perquè miri, aquí
vostè té ... Tenc, li llegesc clarament, és a dir, a un acta posa
clarament, signada per la seva directora general, diu “a la línia
ferroviària Sa Pobla-Alcúdia s’han d’estudiar traçats alternatius
per als trams que a l’actual Pla de transports discorren dins
l’àmbit geogràfic determinades zones proposades per la Xarxa
Natura 2000", que vostè va proposar, per tant, si vostè no les
coneixia..., i diu “qualsevol consideració que es faci en aquest
sentit haurà de contemplar en primer lloc -en primer lloc- la
possibilitat d’evitar el pas dins aquestes àrees LIC i ZEPA”.
Això ens ho ha confirmat, ara mateix, també la Conselleria de
Medi Ambient, per tant, no intenti confondre. El traçat del 2003,
avui dia no és viable, en part perquè vostè va fer això. Per tant,
qui diu mentides..., jo no li diré mai que vostè digui mentides,
però crec que va una mica confús, una mica, eh? De totes
formes, som més respectuós que vostè en això i crec que sempre
ho seré. 

Per altra banda li diré, li record, que vostès que tant volien
el tren cap a Alcúdia, per què no varen deixar un projecte?,
perquè no tenien cap projecte, Sr. Font, vostès parlen molt de
tren, etc., però vostès no tenen cap projecte, no, no, els doblers
són una cosa, els projectes, per què no fan vostès els projectes?
Si haguessin tengut vostès els projectes, el tren d’Alcúdia ja
estaria en marxa igual que hi està el desdoblament. L’únic
projecte que varen deixar vostès va ser el del desdoblament que
l’hem hagut de revisar. Vostès no varen fer cap projecte de tren.
I això és una cosa que vostè ha de tenir en compte.

No es preocupi, sé que vostè no està avesat a això, sé que
vostè no està avesat a això, però li puc assegurar que la
conselleria i aquest govern proposaran el traçat que sigui millor
per a l’interès públic, no per a interessos privats, que vostès hi
estan més avesats, a això. Això li puc ben assegurar, ja ho
veurà.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens.

I.3) Pregunta RGE núm. 8438/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cultius transgènics a les Illes Balears.

La tercera pregunta és la relativa a cultius transgènics a les
Illes Balears i la formula el diputat Sr. Josep Juan i Cardona. Té
la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Dia 9 d’octubre del 2007
aquest parlament feia una declaració solemne amb la qual
s’acordava declarar les Illes Balears territori lliure de cultius
transgènics. Dia 18 del mateix mes i any, en una compareixença
a la Comissió d’Economia la consellera del Govern a preguntes
d’aquest diputat deia que ja treballava la conselleria per
desenvolupar i complir aquesta proposta del Parlament. 

La pregunta és si garanteix o assegura, la Sra. Consellera
d’Agricultura, que a les Illes Balears durant l’any 2008 no s’ha
sembrat cap tipus de cultiu transgènic?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, vostè coneix
perfectament que actualment se sembren organismes
genèticament modificats a les Illes Balears i aquests estan
controlats, consten en un registre, i la conselleria s’encarrega de
fer-ne el seguiment.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Amer. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Cardona? Té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sra. Presidenta, moltes gràcies. Sra. Consellera, jo,
evidentment que ho sé i per això li he preguntat, i vostè també
que ho sap i això està publicat al Registre del Ministeri
d’Agricultura, hi ha exactament les mateixes hectàrees que hi
havia l’any passat abans de la declaració de territori de les Illes
Balears lliure de transgènics. 

Els vaig dir, aquí en aquesta sala, que aquesta declaració era
ilAlegal i aquesta declaració no podia ser complida i vostès
insistiren i defensaren que volien la qualitat, i la qualitat
consisteix a no complir les declaracions del Parlament, entre
altres raons perquè són falses. Sra. Consellera, haurà de
reconèixer que això és una farsa. Vostès diuen, utilitzant el
Parlament, els ciutadans d’aquestes illes i els ciutadans que ens
visiten que aquí no hi ha transgènics quan vostè sap que això és
fals i el que no podem fer, i els ho deia i els demanava que
reflexionassin, el que no pot ser, de cap de les maneres, és que
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des del Parlament, que des de les institucions d’aquest país es
facin declaracions enganyoses que puguin confondre la gent,
que puguin confondre els ciutadans, que puguin confondre els
consumidors. Aquí hi ha cultius transgènics, malgrat el que diu
el Parlament, i el Govern no ha fet res perquè sap que hi ha
sentències de la Unió Europea que diuen que no es pot fer res i
saben perfectament, perquè aquesta sentència de la Unió
Europea ho ha dit, que aquesta declaració és contrària a la llei
i és contrària a la normativa europea i malgrat això, no només
l’han aprovada, sinó que la sostenen i volen fer creure als
ciutadans que aquí no hi ha cultius transgènics. 

Evidentment que estan controlats, per això ho diu la llei, Sra.
Consellera, per això ho diu la llei, i no estan controlats perquè
vostès estiguin governant, estan controlats perquè ja hi estaven
fa anys quan es varen començar a sembrar aquests cultius i per
tant tot això...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Disculpi, Sra. Presidenta, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Amer, té la paraula.

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

Gràcies, presidenta. Ben al contrari, Sr. Diputat. L’objectiu
de la proposició no de llei aprovada per aquest parlament era
posar de manifest la voluntat del poble de les Illes Balears que
a aquesta comunitat no se sembrassin transgènics, el mateix que
han fet a la resta de regions europees que volen formar part de
la Xarxa de regions lliures de transgènics, bona mostra és
aquesta xarxa que inclou més de 174 regions i més de 4.500
municipis arreu d’Europa. Per tant, aquesta és la voluntat de
bona part d’Europa, Sr. Diputat, i a més, tenim una idea ben
clara, a les Illes Balears apostam per un model de producció
agrícola que pugui aportar productes al mercat amb valor afegit
i això va necessàriament lligat a tenir varietats vegetals locals
diferenciades i que puguin esdevenir aliments de qualitat que
pugui diferenciar el consumidor.

Sr. Diputat, ni criticam ni prohibim els transgènics, el que
deim és que no ens convé sembrar-ne perquè interfereixen la
resta de cultius. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Amer.

I.4) Pregunta RGE núm. 8445/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a apagada analògica de la televisió.

La següent pregunta és relativa a l’apagada analògica de la
televisió i la formula el diputat Sr. Ribalaiga. Té la paraula.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. De tots és coneguda la proximitat
de l’anomenada apagada analògica, això significarà un canvi
massiu d’antenes, un canvi massiu també i compra massiva de
descodificadors i aquells que no facin aquests canvis i aquestes
compres segurament quedaran a les fosques respecte de la
televisió, segurament no, segur que quedaran a les fosques.

Davant aquesta situació demanam a la Conselleria de Salut
i Consum, quines són aquelles accions que té previstes per
protegir els drets de les persones consumidores davant aquesta
apagada analògica?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Thomàs.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Diputat,
com vostès saben l’aturada analògica s’avança a les Illes
Balears a l’any 2009, un any abans que al conjunt de l’Estat.
Aquest procés d’implementació de la TDT suposarà per al
ciutadà la necessitat de realitzar diferents actuacions per
adaptar-se a aquesta tecnologia, des de l’adequació dels
sistemes colAlectius de recepció de televisió fins a l’adquisició
d’un receptor de TDT o l’adquisició d’un televisor adaptar a
aquesta tecnologia. 

És per això que la Conselleria de Salut i Consum ha elaborat
una norma que regula i garanteix els drets dels consumidors i
usuaris a aquest procés de transició i a aquest procés
d’implementació de la televisió digital terrestre. Aquesta norma
regula bàsicament la prestació del servei d’adaptació a aquest
nou sistema de TDT i la informació que han de rebre les
persones que volen adquirir un receptor o un nou televisor. Per
tant, s’estableixen una sèrie d’obligacions, obligacions cap als
instalAladors d’aquests sistemes de recepció de televisió en
edificis d’habitatges als quals s’obliga que hi hagi un pressupost
previ signat, que hi hagi una factura degudament desglossada,
que hi hagi una garantia mínima d’un any després del procés
d’instalAlació, que es disposi de fulls de reparació així com el
lliurament d’un butlletí de telecomunicacions. De la mateixa
manera, els establiments que venguin aquests receptors de TDT
hauran d’indicar de manera clara que aquest televisor està
adaptat per rebre la TDT, si té funcions interactives o no i, en el
cas que es vengui un aparell de televisor no adaptat a la TDT, ha
d’estar explícitament indicat a un lloc ben visible. D’aquesta
manera, aquesta ordre que ja ha estat publicada al nostre butlletí
oficial, és una mostra més que des de la Conselleria de Salut i
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Consum es treballa en defensa dels drets dels consumidors, en
aquest cas, en un procés d’implementació de la TDT.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Ribalaiga? No.

I.5) Pregunta RGE núm. 8448/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a Fundació Illesport.

Passam doncs a la següent pregunta. És la relativa a la
Fundació Illesport i la formula el diputat Sr. Josep Melià. Té la
paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, la
insularitat és un entrebanc i un problema també per als nostres
esportistes. Evidentment, aquesta insularitat dispara els costos
de desplaçament. 

Per això, volem saber, quina valoració fa la Conselleria
d’Esports i Joventut dels nous criteris que la Fundació Illesport
ha desenvolupat per donar suport als equips d’esports colAlectius
que competeixen en competicions estatals amb altres comunitats
autònomes durant el període 2008-2011? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, bé, al principi
d’aquesta legislatura l’equip de Govern que du la Conselleria
d’Esports i Joventut es va plantejar modificar els criteris per als
quals s’atorgaven les ajudes als equips d’elit que competien
representant aquestes illes a competicions nacionals. 

La idea que se cerca amb aquests nous criteris és que d’una
manera tangible hi hagi uns criteris que expliquin per què es
donen aquests doblers a cadascun dels equips que perceben
aquestes ajudes. Quan es varen desenvolupar aquests criteris, es
varen desenvolupar sense saber realment quins doblers es
destinarien finalment a cadascun dels equips. Sí que se sabia el
muntant total, però no se sabia què rebria cada un. 

Bé, una vegada que ja s’han fet i més o manco s’han
publicat unes previsions inicials, falta comprovar una sèrie de
dades dels doblers que reben, ens adonam que una gran part dels
equips estan d’acord en la manera en què es reparteixen els
doblers, òbviament n’hi ha algun... quasi tots diuen que en
voldrien més, però bé, aquest és un altre tema i aquells que no
hi estan d’acord o aquells que diuen que aquests criteris no són
adequats, de la manera que nosaltres els vàrem plantejar que era
bàsicament ajudar amb prioritat els equips que tenien
entrenadors d’aquí, que tenien jugadors d’aquí i que tenien cos
tècnic d’aquí, idò, ens hem trobat amb, discutint amb ells i

explicant...,  i al que hem fet referència és a paràmetres molt
concrets i paràmetres molt objectius. 

Per exemple, la darrera discussió que hem tengut és a veure
si el preu de sortida des de Menorca que nosaltres hem
comptabilitzat per jugador, tal vegada, per anar a jugar a Toledo
són 300 euros en lloc de 325 euros que ells consideren que costa
un bitllet per persona. Això significa que, per un costat, una
vegada que s’han repartit majoritàriament, els equips hi estan
d’acord i després, una altra cosa amb la qual també estan
satisfets del resultat que hi ha hagut és que es parlen de coses
molt concretes i de per què són molt tangibles i molt
objectivables, llavors creim que els dos objectius inicials que es
varen plantejar s’han complit i a posta estam satisfets dels
criteris que s’han plantejat. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cañellas. Vol fer ús de la paraula el Sr. Melià?

Doncs passam a la següent pregunta... Sí, Sr. Moragues?

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

Sí, és per demanar l’ajornament per raons òbvies de les
preguntes 6 i 8, que fan referència a la Conselleria de Turisme.

I.6) Pregunta RGE núm. 8439/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures per palAliar la gran baixada de
turistes a Menorca.

I.8) Pregunta RGE núm. 8441/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dubtes en relació amb l'aportació de recursos per
part del Govern central amb destí a la remodelació de la
Platja de Palma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Doncs les ajornarem per a la propera sessió, la 6 i
la 8.

I.7) Pregunta RGE núm. 8440/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dificultats de l'inici del curs al Conservatori
professional.

Passam doncs a la pregunta número 7, que és la relativa a les
dificultats de l’inici del curs al Conservatori Professional que
formula el diputat Sr. Antoni Pastor. Té la paraula.
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EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, m’agradaria
que em respongués quines són les mesures que fa comptes
prendre la conselleria davant les dificultats de l’inici de curs al
Conservatori professional, aprofitant que vostè no té aquests
problemes que tenen altres partits polítics i que vostè està
asseguda aquí sense cap tipus de canvi, m’agradaria que em
contestàs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. PASTOR I CABRER:

I m’agradaria -si em permet continuaré-, m’agradaria, Sra.
Consellera, que em contestàs amb una miqueta de respecte i
alçada política, no sé si és molt demanar. La setmana passada
vostè va utilitzar la meitat del seu torn per llegir un article
d’opinió sobre la meva gestió a l’Ajuntament de Manacor, avui
som aquí, al Parlament, en una sessió de control de l’oposició
al Govern i vostès han volgut convertir aquest parlament en una
sessió de control del Govern a l’oposició. M’agradaria que no
ho fessin i que no utilitzassin aquesta sessió de control per fer
oposició als ajuntaments. Per tant, avui ens agradaria que ens
contestàs sobre la seva responsabilitat. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, veig que es va molestar
per una qüestió quan em vaig centrar en el seu municipi com un
exemple, no per fer oposició als municipis, però vostè tampoc
no es va centrar estrictament en la qüestió educativa, va fer
referència a uns comptes, va plantejar i qüestionar tota l’acció
del Govern, va fer distintes referències a membres d’aquest
govern, però de cap manera no vull ser ofensiva amb vostè i no
li pens contar ni faltar-li al respecte, per suposat, sempre m’he
tengut per una persona educada.

Per això, li contest que les incidències que hi va haver a
l’inici de curs al Conservatori professional són relatives, es
refereixen als tres conservatoris professionals de música, varen
començar tal com havíem establert dia 22 de setembre, i els
problemes els vàrem tenir amb els estudis de dansa. 

Unes dificultats que afecten el 20% de les classes que s’han
d’impartir a dansa i les hem resolt amb... havíem cercat distintes
possibilitats, però ens hem decantat per allò que les famílies, els
alumnes i els professors han considerat millor que és instalAlar
unes aules devora el conservatori.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, no li he
demanat pels incidents, li deman per les solucions, els incidents
els sabem, és a dir, han sortit publicats als mitjans de
comunicació. Jo li deman, quines solucions té vostè?

La setmana passada li vaig contestar, i és veritat, però la
cusseta ratera del president no és una qüestió menor, eh?, per
tant, simplement vaig fer referència a una contesta del Molt
Hble. President d’aquesta cambra referint-se a la seva cusseta
ratera. 

Sra. Consellera, vostè es va trobar un projecte fet per
esmenar el problema del Conservatori. Vostè durant un any i
mig no ha fet absolutament res, però no només no ha fet
absolutament res, sinó que avui no ha pogut començar el curs
amb normalitat. Ja no em referiré al que vostès deien
anteriorment que eren les aules prefabricades, se’n recorda dels
barracons? No, aules prefabricades. 

Li deman, quina solució hi posarà vostè?, perquè els pares,
les mares i els alumnes avui estan preocupats i no crec que amb
la seva resposta se’n vagin més tranquils avui a ca seva. No
només això, sinó que vostè es dedica, a la reunió que fa amb els
pares, a donar la culpa a l’anterior govern, com no podria ser
d’altra manera. Vostè ha tengut un any i mig, crec que és un
temps més que suficient, no només per vostè haver construït
aquestes noves aules al Conservatori, sinó com a mínim per
haver planificat l’inici del curs. Vostè no ha fet ni una cosa ni
l’altra. 

Li demanaria, per favor, que fos clara i que ens digués:
quina és la solució que vostè proposa?, quan estarà executada?
i quan els alumnes podran tenir les seves classes amb
normalitat? Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Galmés, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el primer de tot és que li he
d’agrair la confiança que vostè tenia en mi perquè en un any
solucionés un problema que el meu antecessor en el càrrec
tampoc no va poder solucionar i així ho ha reconegut
públicament.

Evidentment, el tema del conservatori és un tema greu, però
ho és des dels inicis, fa nou anys perquè mai no es va poder
executar la segona fase. Per aquest motiu ..., i em parla
d’imprevisió i em parla que he tingut un any i mig, miri, estic
cercant solucions i ara li enumeraré les solucions, però tendré
més problemes i més problemes perquè me'ls han deixat vostès,
també varen posar en marxa l’ESADIB amb un edifici...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

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

Deixi’m acabar, perquè si no, no...

(Rialles a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Em sap greu, però ... Vam decidir a la darrera reunió ...

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

Els pares estan... -sols un segon-, els pares estan tranquils i
hi ha tres aules prefabricades.

LA SRA. PRESIDENTA:

A la darrera reunió de la Junta de Portaveus vam decidir que
seríem estrictes amb els horaris per no acabar tan tard. Així que
disculpin-me, però s’han d’ajustar al temps.

I.9) Pregunta RGE núm. 8442/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures d'austeritat per fer front a la
crisi econòmica.

La següent pregunta és relativa a les mesures d’austeritat per
fer front a la crisi econòmica i la formula la Sra. Estaràs. Té la
paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, ara que està de moda
que li cessin i li nomenin consellers, li cessin i li nomenin
equips directius sense que vostè tan sols no ho sàpiga, no creu
que seria molt interessant en un moment de crisi econòmica per
a tota la societat balear, que vostè reduís el seu govern, fent-lo
més petit i coordinat, però aquesta vegada que vostè ho sabés?
Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. Jo el mes de
novembre he de fer 50 anys i en aquesta comunitat he vist
moltes coses Sra. Estaràs. He vist gent que es colgava de
conseller d’Agricultura i s’aixecava de president. Per tant, ja he
vist de tot.

Efectivament, treballam en temes d’austeritat i la idea és
exercir la gestió dels doblers públics amb els màxims controls
i responsabilitat. Feim feina per reduir la despesa corrent,
sempre que no sigui per acompanyar inversió, reactivar
l’economia, o per les polítiques socials. Hem congelat el sou
dels alts càrrecs. I també treballam en una llei del sector públic
per controlar més les empreses públiques.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. En el moment de crisi totes les
famílies espanyoles i les empreses el primer que fan, entre
moltes altres mesures, és estrènyer-se el cinturó i crec que el
Govern no ho ha fet. Ho ha fet el Govern de Castella-La Manxa,
ho ha fet el Govern de Madrid. Però vostè, Sr. President, no
basta que congeli els sous, només faltaria! Vostè hauria de fer
alguna cosa més, vostè hauria de donar exemple i hauria de ser
un mirall.

Nosaltres li hem proposat un pla anticrisi on li demanam que
redueixi un 20% el seu govern. Des de fa un any i tres mesos,
quan vostè va arribar, l’ha augmentat un 10%. Des que vostè ha
arribat té nou direccions generals més, una secretaria general
més i una conselleria més. En total 28 alts càrrecs més, el que
suposa al cap d’aquesta legislatura més de 10 milions d’euros
més. Fixin-se com està que a SFM té dos gerents, un gerent del
BLOC i un sotsgerent del PSOE. En el Consorci dels
Transports, com que no es fien un dels altres, també té dos
gerents, un gerent del BLOC i un sotsgerent del PSOE. Com
que ha hagut de contractar tants de càrrecs, després ha hagut de
nomenar la Sra. Vadell del PSM per coordinar aquests quatre
càrrecs que vostè ha nomenat. A IB3 té un director general
d’UM, però com que no es fien uns dels altres, en té un adjunt
del PSOE i un del BLOC. Així podríem continuar. L’Institut
Ramon Llull està governat per una formació d’esquerres,
l’Institut d’Estudis Baleàrics, per fer exactament el mateix, per
un d’Unió Mallorquina. 

No li pareix a vostè, president, que tots aquests càrrecs es
podrien retallar, si vostès es coordinassin més i millor, i
ajudarien a palAliar els efectes de la crisi econòmica? Creguin'm,
ningú no el prendrà seriosament si no adopta mesures serioses,
si continua parlant del ca rater i del passat ningú no el prendrà
seriosament. Aquest parlament necessita alçada conceptual i
necessita que vostè prengui mesures de veritat perquè la gent
realment cregui que vostè és un president de veritat. Sap què
passa, Sr. President? Aquesta setmana ho hem vist, que vostè no
s’atreveix a fer-ho perquè no el deixen.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. No és un ca,
és una cussa,  Sra. Estaràs, una cusseta ben guapa. Miri, li diré
una cosa, Sra. Estaràs, em preocupa aquest to alliçonador, jo
estic convençut que vostès, el Grup Popular, vénen amb la idea
d’ajudar, però clar allò que és mal de veure és aquest to de
donar lliçons. Jo li vull recordar, Sra. Estaràs, que vostè va ser
la vicepresidenta d’un govern que va crear un 65% de les
empreses públiques, consorcis i fundacions que en aquests
moments hi ha vigents. Això vol dir quasi cent empreses
públiques més. Això vol dir que és molt difícil que en aquests
moments vostè vengui aquí a parlar-nos d’aquestes qüestions,
Sra. Estaràs.

Sra. Estaràs, vostès són els mateixos, vostè era la
vicepresidenta d’un govern que com a mínim hem de dir que hi
ha certes gestions públiques que ara estam patint els que
governam i que no es varen fer el millor possible. Estic parlant
de sobrecosts del Palma Arena, metro..., un caramull de coses.
Per tant, Sra. Estaràs, no vengui aquí a parlar-me de calderilla,
quan hi ha feixos i feixos de doblers que no es gestionaren bé,
i ara ho patim els que hem de governar. Miri, jo intent posar el
màxim control per tal que efectivament, primer de tot, els
doblers públics que tenim en aquesta comunitat s’emprin el més
eficaçment i puguem gestionar de manera que vagin a qui han
d’anar, als ciutadans i a les ciutadanes. Aquesta és la idea
d’aquest govern. 

Per tant, admetrem totes les ajudes que vostès ens puguin
donar i totes les idees que ens puguin donar. He tengut ocasió
d’asseure'm amb vostè i escoltar-la. Per tant, si hi ha temes que
realment podem aplicar a l’acció de govern per fer-la millor, ho
farem. Però per favor! Venguin més humils, que alguns de
vegades ens hem de mossegar la llengua.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. President.

I.10) Pregunta RGE núm. 8444/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a vacuna contra el virus del papilAloma
humà.

La següent pregunta és relativa a la vacuna contra el virus
del papilAloma humà. La formula la diputada Sra. Maria Torres.
Té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Recentment el Consell de Ministres
ha autoritzat la comercialització de la vacuna contra el virus del
papilAloma humà, causant del càncer de coll d’úter, i ha proposat
a les comunitats autònomes que la vacuna sigui inclosa en el
calendari de vacunacions del Sistema Nacional de Salut. 

Davant d’aquesta circumstància, li pregunt a la Conselleria
de Salut i Consum, quines actuacions preveu realitzar en
referència a aquesta vacuna?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Thomàs, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, com vostè
diu, el mes d’octubre el Consell Interterritorial del Sistema
Nacional de Salut va aprovar per unanimitat la inclusió
d’aquesta vacuna dins el calendari de vacunes del Sistema
Nacional de Salut. La Conselleria de Salut de les Illes Balears,
d’acord amb aquesta decisió presa en consens, havia escoltat el
comitè assessor de vacunes de la comunitat autònoma i serà a la
campanya de vacunació del virus del papilAloma humà aquest
any, el darrer trimestre d’enguany i finalitzarà el segon trimestre
de l’any que ve.

L’univers de dones que és objectiu d’aquesta vacunació són
les nines de 14 anys, és a dir, les nascudes entre l’1 de gener i
31 de desembre de l’any 1994. Això representa que es
vacunaran 5.500 nines; 4.350 a Mallorca, 450 a Menorca i 700
nines d’Eivissa i Formentera. El motiu que es vacunin a l’edat
de 14 anys és perquè se considera l’edat més adient per obtenir
major eficàcia perquè es vacunen abans de l’inici de relacions
sexuals. 

Aquesta mesura s’ha d’entendre marcada dins una política
i un compromís de la Conselleria de Salut, en polítiques de salut
i gènere i en polítiques de prevenció del càncer. Com vostè ha
dit, dins les estratègies de prevenció del càncer de cèrvix, hi ha
aquesta mesura, com també hi ha altres mesures, com és la
detecció precoç a través de campanyes de cribatge, mitjançant
citologies periòdiques, polítiques d’educació sanitària i sexual
per evitar, entre altres coses, altres tipus d’infeccions de
transmissió sexual, però també dins aquesta mateixa campanya
hi ha part que es dedica a formació de professionals, difusió,
etc.

Vull comentar que aquesta campanya de vacunació es
realitzarà dins tots els centres docents i es farà a través de
recursos propis de la Direcció General de Salut Públic i del
Servei de Salut. Els pares i mares, com no pot ser d’altra
manera, rebran prèviament informació sobre la vacuna, perquè
es suggereix posar-la i evidentment se solAlicita el consentiment
informat dels pares. Aquesta vacuna serà finançada per la
Conselleria de Salut només a les nines de 14 anys, per a la resta
de dones que es vulguin vacunar el finançament no en serà
públic.



1734 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 39 / 30 de setembre del 2008 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Vol fer ús de la paraula la Sra.
Torres? No.

I.11) Pregunta RGE núm. 8446/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a institut per a la
convivència i l'èxit escolar.

Passam doncs a la següent pregunta, relativa a l’institut per
a la convivència i l’èxit escolar. La formula la Sra. Rita. Té la
paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia senyores i senyors
diputats. Un dels primers decrets de l’any 2008 de la Conselleria
d’Educació i Cultura, creava l’Institut per a la convivència i
l’èxit escolar. Compartim amb la conselleria que la integració
dels alumnes en els centres escolars, crear un bon clima de
convivència, la mediació, la formació del professorat en aquest
sentit, són coses que tenen un efecte de prevenció de conflictes
a l’escola. Per tant, contribueix a l’èxit escolar o, el que és el
mateix, a la lluita contra el fracàs escolar que tant ens preocupa.

Ara voldria que la consellera ens ampliés la informació
sobre aquest òrgan. Per tant, li voldria demanar quin pla
d’actuació té previst l’Institut per a la convivència i l’èxit
escolar? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, l’Institut per a la
convivència i l’èxit escolar, com vostè molt bé ha dit, té
fonamentalment tres eixos d’actuació. El primer, la millora de
la convivència i el clima escolar. El segon, la millora de l’èxit.
I el tercer, les actuacions per a la millora de la socialització de
l’alumnat.

En el primer eix bàsic, millora de la convivència i el clima
escolar, s’han creat les unitats de convivència que fan atenció
personalitzada a demandes de prevenció en temes de
convivència escolar. De fet, s’han constituït unitats de
convivència a totes les illes, l’any passat vàrem tenir més de
quaranta demandes i fan atenció telefònica, presencial, en casos
excepcionals mediació, estan presents també en centres que ho
demanen i preparen informes i memòries sobre l’actuació de la
unitat de convivència.

En segon lloc és bàsic dins d’aquesta línia d’actuació la
formació de la competència social i de mediació. Per al curs
2008-2009 hi ha cursos a centres de secundària de mediació i
competència social, pla de formadors en convivència en els
centres d’educació infantil i primària, activitats dirigides a les
famílies i activitats formatives, com per exemple tallers de
resolució de conflictes, adreçats a joves que actuen com a
monitors i directors de temps lliure. Per altra banda, també és

obligatori i preceptiu que facin difusió dels indicadors de l’estat
de la convivència escolar en els nostres centres. El mes de
novembre sortirà el primer estudi de referència.

La segona línia d’actuació per a la millora de l’èxit escolar
es manifesta en el pla de lectoescriptura a segon cicle de
primària i que l’any passat durant quatre mesos es va executar
a 34 centres de les illes i que enguany durant el curs 2007-2008
afectarà 7.275 alumnes i 79 centres en total. És un dels requisits
bàsics per millorar el rendiment acadèmic dels alumnes, la
garantia que aquest nivell de primer cicle de primària els
alumnes hagin adquirit el nivell competencial en lectura
comprensiva adient per poder continuar els seus estudis.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Galmés.

I.12) Pregunta RGE núm. 8447/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ajudes Innoempresa.

La següent pregunta és relativa a ajudes que formula la Sra.
Margalida Mercadal. Té la paraula.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta és una pregunta dirigida
a la consellera de Comerç, Indústria i Energia. El passat mes de
març es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears una
convocatòria d’ajuts per a l’any 2008 per a la realització de
projectes relacionats amb el programa estatal 2007-2013 de
suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses. Aquests
ajuts, entenem, són cofinançats pel Govern central i pel Govern
autonòmic. Si quan parlam d’innovació ja pensam
immediatament en competitivitat i en futur, aquest repte és
especialment important a la nostra comunitat autònoma on el
gruix de l’activitat econòmica depèn de petites i mitjanes
empreses.

És per aquest motiu que ens interessaria saber, Sra.
Consellera, quina valoració fa la seva conselleria de les
mencionades ajudes, anomenades Innoempresa i que tenen per
objectiu el suport a la innovació de petites i mitjanes empreses?
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. Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Mercadal, efectivament les ajudes Innoempresa van
encaminades a la innovació de petites i mitjanes empreses i
formen part d’una línia d’ajudes i subvencions impulsada des
del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. En total pensam
que en els propers tres anys es dedicaran uns 4 milions d’euros
per a aquesta finalitat.
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Per a la convocatòria del 2008 s’han presentat 271
expedients a les tres diferents línies d’ajudes publicitades i s’ha
incidit sobretot en aspectes tan importants com és la innovació
organitzativa, la gestió avançada, la innovació tecnològica i la
qualitat. Aquesta línia d’ajudes suposarà un impuls per a la
innovació de les petites empreses de les illes que, com sap, són
majoritàries. I entenem que és un aspecte important i
fonamental, sobretot en moments de crisi, de recessió
econòmica, com el que patim en aquests moments.

En general des de la conselleria valoram positivament
aquesta línia, com no podria ser d’altra manera i així i tot hem
observat alguns aspectes que es poden millorar i que hauríem
d’analitzar de cara a les properes convocatòries. Per tant, sobre
aquests aspectes informarem puntualment per tal de negociar
amb el ministeri. S'ha de dir que aquestes observacions han estat
precisament aportades en la majoria pels mateixos empresaris
que han presentat enguany les subvencions. Per tant, la idea és
recollir totes aquestes aportacions, transmetre-les al ministeri
perquè de cara a l’any que ve es clarifiquin alguns aspectes que
enguany estan una mica confusos, com és per exemple quina
línia convé més a les empreses, o també hem notat a faltar un
aspecte important com és la formació encaminada a la
innovació.

Per tant i resumint, valoram positivament aquestes ajudes i
al mateix temps recollim les aportacions dels empresaris per tal
de millorar les convocatòries en els pròxims tres anys.
Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.13) Pregunta RGE núm. 8449/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a finançament
de l'eficiència energètica.

Passam doncs a la següent pregunta, és relativa al
finançament, eficiència energètica presentada pel diputat Antoni
Alorda. Té la paraula.

Està retirada?

II. InterpelAlació RGE núm. 6763/08, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions i dotació
de la policia turística.

Doncs si aquesta pregunta està retirada, passam al següent
punt de l’ordre del dia, que consisteix en el debat de la
interpelAlació presentada pel Grup Parlamentari Popular i
relativa a previsions i dotacions de la policia turística. El Sr.
Rodríguez té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Hoy el
Parlament de les Illes Balears trata un tema de máxima
importancia para el colectivo tanto de policía local y turística
como el de auxiliar de policía local y turística. Dos colectivos
de funcionarios municipales, los cuales desempeñan en cada
uno de sus términos municipales una importante labor de
seguridad, de auxilio a las personas, actuación en emergencias,
vigilancia, ordenación de tráfico. En definitiva, acciones
cotidianas que aunque parezcan sencillas, revisten de una gran
importancia y son vitales para cada una de las sociedades a las
que sirven.

En su conjunto este segmento de funcionarios tiene en
Baleares un número importante de personas que se ven
reflejadas en él. A datos de 14 de abril, el último del que
dispongo, en Mallorca había 2.179, en cualquier caso son
policía o auxiliar de policía turístico. En Menorca 262. En Ibiza
266. Y en Formentera 17. Es decir, en las Islas Baleares hay un
conjunto de 2.724 funcionarios que se dedican a proporcionar
a sus convecinos unos servicios vitales e importantes y no sólo
a sus vecinos y residentes, sino que por nuestra actividad
turística, atienden también muchas veces a un número
importante de ciudadanos que deciden pasar sus vacaciones en
Baleares. Ciudadanos que a veces duplican, triplican o
multiplican los vecinos que habitualmente viven en el municipio
en el que están destinados.

Algunos de estos funcionarios, policías o auxiliares locales
o turísticos, tienen que hacer ese trabajo, tienen que afrontar
este servicio no siempre gozando de una estabilidad en el
empleo que creo que precisa para cumplir adecuadamente la
importante función que tienen encomendada. Unos porque
llevan demasiado tiempo de carácter interino, otros porque solo
trabajan nueve meses al año cada ciclo desde verano. En los
pasados cuatro años, en la anterior legislatura, se hizo un gran
esfuerzo por parte de todos desde este Parlamento, tanto los
grupos de la oposición como el Gobierno, para estimular y
reconocer la labor y el trabajo profesional de la policía local. 

Se amplió el período y las horas lectivas de formación de los
nuevos policías locales. Se descentralizó la formación a las islas
de Menorca e Ibiza y en Mallorca se descentralizó también a las
ciudades de Inca y Manacor, además de la de Palma, lo que
supuso un gran esfuerzo por parte de la comunidad, pero
posibilitó también el acceso a policías a personas que de otra
forma se hubieran tenido que desplazarse a Palma durante un
periodo de 6 meses y no lo habrían podido hacer. Se aprobó la
nueva Ley de coordinación de policías locales y turísticos del
año 2005. Se creó en la Universidad de las Islas Baleares la
diplomatura de seguridad pública mediante un convenio y con
una enseñanza descentralizada con medios audiovisuales. Se
creó el Instituto de Seguridad Pública de las Islas Baleares, para
justamente trabajar conjuntamente con todos los cuerpos y de
esta forma poder dar mejor solución a sus inquietudes. 

Se trabajó en comisiones específicas tanto con municipios
como con los cuerpos de policía local. Se creó un instrumento
importantísimo que es el registro de policías locales y que sirve
a la Conselleria de Interior, que es la competente en policías,
como herramienta informativa para programar y establecer las
convocatorias y los cursos de reciclaje que precisan estos
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cuerpos de policía. Se formaron, o se seleccionaron porque hubo
un curso (...) el mes de septiembre del año 2007, a más de 1.000
policías y auxiliar de policías locales y turísticos. Hubo un
esfuerzo muy importante tanto en el cuadro de profesores, como
de instalaciones para ellos. Se amplió el plazo de contratación
de los policías turísticos que pasaron de 6 a 9 meses como
máximo cada año. Se estableció un procedimiento para que las
plazas turísticas pasaran a fijas cuando se cumpliera un periodo
(...) de contrataciones.

Se publicaron las primeras memorias en toda España de la
actividad desarrollada por la policía local, en el ámbito global
de la comunidad autónoma. Se constituyó..., fuimos la primera
y continuamos siendo la única, cuerpos de policía o personal
auxiliar de policía local y turística en cada uno de los
municipios que integran nuestra comunidad, fuimos los
primeros y continuamos siendo la única comunidad de España
que tiene auxiliares de policía turísticos en cada uno de sus
municipios. En definitiva, se hizo un esfuerzo para que la
policía percibiera el apoyo de los políticos de este Parlamento
y del ejecutivo de esta comunidad autónoma. 

Pues bien, hoy el Parlamento balear trata sobre este tema
que ocupa y preocupa a este colectivo, la estabilidad laboral. Si
como hemos apuntado anteriormente que este importante
colectivo tiene como misión la prestación de importantes y
vitales servicios a la comunidad, no parece aconsejable ni
compatible la inestabilidad laboral con la prestación de
importantes e ineludibles servicios a los municipios. La
estabilidad laboral a los policías locales y auxiliares de policía
local y turístico se proporciona exclusivamente cumpliendo la
ley, haciendo que la ley se cumpla en cada uno de los
municipios que tienen estos cuerpos y (...). Anteriormente la
Ley 30/84, de ámbito estatal y en la actualidad el Estatuto
básico del empleado público, establecen lo mismo que establece
la Ley 6/2005, de coordinación de policías locales de las Islas
Baleares, establecen mecanismos que dotan de estabilidad a los
funcionarios públicos y por ello a policías locales y turísticos.

Por lo tanto, es muy sencillo, no hay que sacar ningún
conejo de la chistera. Se trata exclusivamente de hacer ver a los
municipios que tienen que cumplir la ley, las del Estado y las
que emanan de este Parlamento. Pero a la vez, es el Ejecutivo
balear el que tiene que hacer que los municipios cumplan la ley
que este Parlamento aprueba. Por lo tanto, es muy sencillo, no
únicamente los policías locales y turísticos, sino también
aquellos que llevan demasiado tiempo de policías interinos. Por
eso yo he querido hoy interpelar al Gobierno, en este caso a la
Conselleria de Interior, para pedirle que haga usted cumplir la
ley con los instrumentos que tiene a su alcance y tiene todos los
que le da la ley. Intervenga de acuerdo a sus competencias y
continúe dando a los auxiliares de policía local y a los policías
locales, la estabilidad que le permita más estabilidad en su
trabajo y una autoestima que sin duda revertirá en el trabajo que
realizan con los ciudadanos. 

Para ello basta que usted haga aplicar a los municipios el
artículo 8 en su punto tercero y que dice lo siguiente: “los
municipios que durante un periodo ininterrumpido de 3 años
hayan contando con plantillas de policías turísticos y cuando el
periodo de duración del servicio, por solapamiento en el tiempo,
haya abarcado los 12 meses del año, deberán incrementar la
plantilla de efectivos fijos en un número igual de plazas al de
veces que se haya abarcado este periodo anual”. También para
poder hacer cumplir esto, tiene usted el artículo 29 y que en su
punto quinto dice lo siguiente: “con el fin de asegurar la mejora
de las condiciones de seguridad pública en el ámbito territorial
de las Islas Baleares y por sus especiales circunstancias...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, se li ha acabat el temps. (...).

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Esto es pagar justos por
pecadores.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern. Sra. Leciñena.

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

Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Sr. Rodríguez,
yo estoy contenta que podamos debatir sobre policía turística,
pero permítame que antes aluda al carácter urgente (...) esta
interpelación, inclusive, ya en el mes de julio quiso una
comparecencia de esta consellera para hablar de policía turística
en relación con la situación económica actual. La verdad es que
en principio me extrañé porque no sé qué tenía que ver la
Conselleria de Interior con la situación económica, pero luego,
en la exposición de motivos, la interpelación a la que usted casi
ha pasado de puntillas por encima de ella, pues su justificación
era que crisis económica igual a paro, paro igual a delincuencia
y delincuencia necesidad de más policía.

Yo decirle, brevemente, que no comparto este concepto que
usted tiene del ciudadano, ese discurso eterno de la derecha.
Nosotros no consideramos que el ciudadano sea un delincuente
en potencia, en función de su situación laboral o económica;
primero eran inmigrantes igual a delincuencia, ahora es
ciudadano con dificultades económicas igual a delincuencia.

Pero metámonos en el debate de hoy. En estos momentos no
hay ningún dato que indique que vaya a haber momento de la
delincuencia, en este 2008, pero suponiendo que así sea la
interpelación de hoy tendría que versar en torno a policía local,
no solamente policía turística, y creo que de esto se ha dado
usted cuenta de este error porque ya ha introducido, aunque el
tema de hoy, de esta interpelación, es policía turística, y ha
empezado a mezclar policía turística y local, mire, en eso creo
que ha acertado.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 39 / 30 de setembre del 2008 1737

 

Pero también me ha sorprendido que usted hable de
estabilidad laboral, si usted quería estabilidad laboral no sé por
qué creó la policía turística porque ha conseguido el efecto
contrario, totalmente contrario, y si analizamos un poquito la
policía turística lo va a ver, no es algo que yo diga porque sí. La
policía turística sustituye a la policía de temporada y usted lo
hace, como decía bien, a través del área de coordinación de
policía local, específicamente en el artículo 8 que regula esta
figura. Básicamente, la alusión a la policía turística son diez
líneas en toda la ley, este es su modelo, y cita textualmente:
“Será una innovación en el panorama legislativo estatal con la
finalidad de conseguir una actuación especializada en los
municipios que estacionalmente incrementen su población
flotante a causa del turismo”.

¿Innovación en el panorama legislativo estatal? Ninguna,
usted mismo lo acaba de reconocer, ninguna comunidad nos ha
imitado. Es que no hay nada que imitar, esto ha sido solamente
humo, ha sido un fracaso total.

Decía también, una formación igual que al resto de policías
locales, si bien con una duración como máximo de nueve meses.
Entonces, tenemos por un lado que la finalidad es que tenga una
actuación especializada, se suponía que era para atender
especialmente al turismo, pero luego la formación es la misma
que la de los policías locales.

Y hablemos de la duración, ¿cómo podemos tener policías
que solamente puedan serlo nueve meses? Eso es un grave error,
un policía es un agente de la autoridad, no puede serlo nueve
meses y el resto del tiempo quedar sin cobertura legal, entre
otros motivos porque esto le genera una serie de repercusiones
como el tiempo que ha ejercido como agente judicial, como
puede ser a la hora de comparecencias judiciales, o frente a la
desprotección en que quedarían a delincuentes detenidos
mientras han estado contratados.

Pero sigamos con la ley: ya los propios dicen, preveían una
utilización perversa de esta figura del policía turístico; y así el
texto dice: “Para evitar una utilización abusiva de esta figura y
que no se convierta en una situación de temporalidad
permanente, se establece la obligación de los municipios de
incrementar sus plantillas con personal fijo cuando los
diferentes contratos de la policía turística alcancen los doce
meses, con tres años consecutivos. ¿Cuál es la realidad? Los
contratan tres años menos un día, porque es lo que permite, esto
es lo usted ha dejado. Y esto no lo digo solamente, imagino que
usted probablemente ha cambiado un poquito el discurso de lo
que pretendían cuando presentaron la motivación de esta
interpelación, porque los propios policías turísticos han hecho
un manifiesto que se ha dado a conocer en todos los medios,
quejándose de esta inestabilidad. Entonces, lo único que ha sido
es una policía que ha cambiado de nombre, lo único que ha sido
la policía turística es una policía en precario, con la misma
formación, las mismas funciones, las mismas obligaciones, pero
no los mismos derechos: a la hora de puntuar para presentar a la
plaza, si se saca esa plaza suya, a la hora de presentarse tiene
menos derechos que un interino o que un fijo, inclusive de otros
policías que vengan de otros ayuntamientos y que desconozcan
la realidad donde este policía turístico ha estado trabajando. Ni
siquiera en el Estatuto básico del empleado público, en el
EBEP, consta la figura del policía turístico. 

Pero no solamente ha creado inestabilidad a los policías, ha
creado también en los ayuntamientos. Ya se preveía que, bueno,
de un análisis que hemos hecho hemos visto ya que un número
importante de cuerpos de policía se ha sobredimensionado la
figura del policía interino, así tenemos que en el 43,28% de los
ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma y, en el caso de
Mallorca concretamente, llega hasta cerca del 51%, se mantiene
un porcentaje de interinidad que ronda en torno al 50% de la
plantilla, y todo ello en muchos de ellos es gracias a la policía
turística. Por lo tanto, la policía turística que usted creó lo único
que ha hecho es crear más inestabilidad.

Pero claro, simultáneamente a esta creación de la policía
turística, usted firma convenios con los ayuntamientos para
subvencionarles el 75% del coste de estos policías. ¿Hay
relación entre estos incrementos de policía turístico en estos
años y el hecho de que estén subvencionados en el 90% de los
casos? Hombre, hay ayuntamientos sin aumento de población
turística que tienen policías turísticos, y ayuntamientos, como
el de Inca, que sí que tiene incremento de población turística y
usted no le ha subvencionado ni uno. Entonces, creo que una
vez más no sabemos qué criterios se han seguido para hacer
estas plazas, lo desconocemos.

Pero también aquí (...) un problema, usted crea no sé cuántas
plazas que dice, pero luego resulta que los ayuntamientos tenían
problemas, porque, por un lado, hacen normativa para aumentar
el requisito de los policías locales, los requisitos académicos,
que en eso estoy de acuerdo; pero, por otro lado, ¿qué nos
pasa?, que en el curso usted admitió a gente que no tenía este
requerimiento académico, con lo cual acabaron personas,
policías formados como policías que los ayuntamientos no
podían contratarlos. Y tenemos que venir nosotros, tiene que
venir este Govern para solucionar otro problema que usted crea
y, gracias a la disposición transitoria hemos podido ocupar no
solamente estos 277 puestos que usted dice que había creado de
policía turística, y que solamente por este problema que usted
creó, solamente pudo cubrirse el 9%, sino que nosotros hemos
habilitado 287 puestos y se han podido cobrir el 96,4% de ellos.

Es decir que en estos momentos hemos puesto, con ayuda de
los ayuntamientos por supuesto, 272 policías. Tenemos 100
policías, cerca de 100 policías, creo que son 97 policías más en
la calle que en el año anterior, en el año que usted ha dejado
diseñado lo que eran los policías, la colaboración con los
ayuntamientos. Y además hemos conseguido que ayuntamientos
como Algaida, Banyalbufar, Lloret, Campanet, Sant Joan, entre
otros, tengan por lo menos algo de policía subvencionada por
este Govern, porque hay ayuntamientos a los que usted no les
había hecho ningún caso.

Por lo tanto, podemos decir que tenemos más recursos, pero
¿con qué criterios usted aplicaba estas subvenciones? Porque
claro, hay diferencias notables: tenemos, por ejemplo, el caso de
Maó i de Ciutadella, a Maó le subvenciona cuatro, a Ciutadella
doce, claro, uno se pone a pensar y dice: Maó, socialista, (...)
socialista, Ciutadella con el PP, por lo menos entonces cuando
se firmó el convenio. Pero claro, la cosa se complica si
seguimos analizando las propias memorias, son datos objetivos:
Calvià y Manacor, Calvià tiene treinta subvencionadas por la
Conselleria de Interior; Manacor, cinco, y no es que Manacor no
tenga necesidades, porque poco a poco ha ido incrementando
sus plazas de policía turístico pagados por ellos mismos hasta
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veinte. También esto fue en los vehículos, ya digo, en Inca le he
recordado que ninguno. Entonces uno podría pensar que el
criterio para otorgar estas subvenciones pasaban más por
necesidades que el propio conseller de entonces tuviera un peso
político dentro de su partido que por criterios objetivos.

Con este panorama, la verdad es que nosotros no podemos
seguir adelante con la figura del policía turístico, pero sí que
somos conscientes de la necesidad que, por lealtad institucional,
seguir apoyando estos convenios que usted me dejó, que me
comprometen hasta el 2009 y que afecta a los ayuntamientos, y
por lealtad institucional vamos a seguir llevándolos adelante;
pero estamos trabajando, sepa que estamos trabajando en otro
modelo de colaboración con los ayuntamientos y estará basado
en criterios objetivos, y esta vez buscando verdaderamente la
estabilidad de los policías locales y de las plantillas de los
cuerpos de policías locales. Y por supuesto que no solamente
vamos a aplicar la ley, yo espero que usted también la aplicara,
yo no solamente voy a aplicar la ley, es que voy a hacer, vamos
a hacer las modificaciones de la ley necesarias para que esta
estabilidad, que tanto los policías como los ayuntamientos
necesitan, la tengan, porque es la única manera en que
podremos avanzar en garantizar a los ciudadanos que tengan
una mejor seguridad pública, y que además la tengan, porque
todos los ciudadanos son iguales, la tengan 24 horas en todos
los sitios, todos los días de la semana.

Pero en cualquier caso, un incremento de la delincuencia, si
lo hay, no se va a abordar solamente a raíz de aumentar los
recursos humanos, los recursos de las plantillas, que también es
competencia en parte, aunque queramos seguir colaborando, es
competencia de los ayuntamientos, no hay que olvidarlo, y si
ustedes están tan preocupados podrían empezar por los que
gobiernan. Pero en todo caso, yo creo que no debemos abordarlo
exclusivamente con un incremento de más policías, creo que la
prevención, la adecuación de los medios técnicos, la mejora de
la coordinación policial y la formación son medidas en las que
estamos trabajando, en las que hay resultados y en las que
seguiremos trabajando, porque, como le digo, esto es lo que
verdaderamente da seguridad, garantiza la seguridad del
ciudadano.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias. Per fixar posicions, té la paraula, en primer lloc, el
Sr. Melià, d’Unió Mallorquina. Cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Bé, el Grup Parlamentari Unió Mallorquina vol començar la
seva intervenció contextualitzant un poc la qüestió que ens
ocupa, perquè aquí parlam de seguretat pública i de
delinqüència i parlam de policia local, com si la seguretat
pública i la delinqüència fos bàsicament competència de la
policia local, contextualitzem. Aquí en aquests moments hi ha
unes forces i cossos de seguretat de l’Estat, policia nacional i
guàrdia civil, que són sobretot qui ha de donar resposta a la
delinqüència i a la seguretat pública. Per tant, una primera
perversió és donar a entendre que tot depèn de la policia local
i de la policia turística, evidentment, això, ho saben
perfectament tant el grup interpelAlant, el diputat interpelAlant,
com la consellera, que això no és així. I el nostre grup
parlamentari vol contextualitzar perquè consideram que una
primera posició política que hem de tenir molt clara és que la
posada en funcionament de la policia autonòmica podria ser una
de les respostes estructurals a aquest problema de la seguretat
pública i de la delinqüència.

No hauria de ser la policia local, perquè el que passa, i ho
saben perfectament les persones que han intervengut en aquest
debat, és que els ajuntaments es veuen forçats a incrementar la
plantilla i el nombre d’efectius de la seva policia local,
precisament perquè l’Estat en aquests moments no dóna els
esforços humans que necessiten les diferents ciutats civils de les
Illes Balears per fer front a les seves necessitats de seguretat
pública. Per tant, aquest primer tema ens pareix fonamental.

Una segona qüestió, evidentment nosaltres no entrarem a
valorar la gestió del Sr. Rodríguez la legislatura passada, en què
ja hem dit públicament en aquest Parlament que evidentment va
fer moltes coses bones i va donar molt de suport a molts
ajuntaments, i la policia turística ho va ser una iniciativa bona,
perquè venia a tapar un forat, unes necessitats que tenen els
ajuntaments, però evidentment no és la solució estructural i això
ho hem de tenir molt clar. Al final, la policia turística va ser una
iniciativa a la qual es varen acollir els ajuntaments perquè es
veuen obligats a donar aquest servei, perquè els ciutadans, per
la seva proximitat, així els ho exigeixen, però evidentment ha
demostrat també una certa perversitat, una certa perversitat en
dues qüestions essencials: primera, en la qüestió de la
temporalitat, només la idea de la policia turística demostra que
té una temporalitat determinada, és a dir, la temporada turística,
això pareix el lògic. Intentar donar estabilitat a una cosa
temporal sempre és difícil.

I el segon cas, una segona conseqüència possible perversa
d’aquesta iniciativa és l’increment de plantilla. Ara resulta que,
si no he entès malament el Sr. Rodríguez, intenta fer una crida
que els ajuntaments estan obligats a incrementar les seves
plantilles; això de cara a les policies turístiques està molt bé, de
cara als ajuntaments vostè sap que els fa allò que diuen un flac
favor, perquè és evident que els ajuntaments assumeixen uns
costs que han intentat reconduir a través de la subvenció del
75% de la plantilla, que donava la conselleria quan vostès
governaven i que també es dóna actualment, però també és
evident que la seva voluntat no és dur a terme aquest increment
de plantilla, sinó que la guàrdia civil tengui la dotació que
pertoca, la policia nacional, etcètera, aquesta és la qüestió de
fons.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 39 / 30 de setembre del 2008 1739

 

Per tant, el nostre grup parlamentari coincideix amb el
plantejament de la consellera i de la Conselleria, en el sentit que
hem de cercar altres models alternatius a aquest de la policia
turística, per donar suport als ajuntaments i per superar el que
nosaltres diríem una fase transitòria mentre arriba aquesta
policia autonòmica de les Illes Balears, que al parer del nostre
grup parlamentari sí que seria la solució definitiva a aquest
problema estructural de sempre més necessitat de seguretat
pública i d’intentar lluitar contra la delinqüència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Hem escoltat respecte d’aquesta
interpelAlació la intervenció del proposant, naturalment, i també
de la consellera i hem de dir, per començar, que compartim allò
essencial del que ha dit la consellera, que el que s’ha de fer en
aquest moment és donar el màxim de racionalitat a una figura
creada pel Govern anterior amb uns criteris més que discutibles
i, en tot cas, avançar el més ràpidament possible cap a un nou
model que pugui corregir aquestes disfuncionalitats.

En el moment de l’aprovació de la Llei 6/2005, la llei que va
crear aquesta policia turística, ja vàrem manifestar els diferents
grups polítics que avui formen part de la coalició del nostre
grup, ja vàrem manifestar la nostra disconformitat amb el
plantejament del Partit Popular, i jo crec que el temps ens ha
donat la raó. La figura de la policia turística és un mecanisme
que ha permès la subvenció, feta des de la Conselleria d’Interior
a les policies locals, cosa que no dubtam que és necessària, però
que no ha anat més enllà d’aquesta subvenció; no hi ha hagut
una formació específica de personal que ha d’exercir aquesta
funció, no hi ha hagut una formació específica perquè la gent
pugui exercir de policia a l’entorn específic de les àrees
turístiques; no hi ha hagut ni tan sols, com ja ha explicat la
consellera, una distribució d’aquesta subvenció que sigui
coherent amb el mapa turístic de les Illes Balears, i, a més, la
manera com s’ha gestionat aquesta qüestió ha creat malestar
entre el personal, ha creat inestabilitat laboral i ha creat
descontent entre les persones que havien d’exercir la funció.

Crec que, per tant, la policia turística ha estat una mostra
més de la manera pintoresca com s’ha gestionat, com es va
gestionar la legislatura anterior tot allò que té a veure amb la
policia; una manera pintoresca que fins i tot a la seva icona, amb
aquells cotxes tricolors, uns cotxes tricolors que a alguns ens
poden satisfer perquè tenen els colors de la bandera de la II
República, però que estèticament crec que susciten molt poc
entusiasme en general i que, en tot cas, han contribuït molt poc
a reforçar la imatge de seriositat de les nostres policies locals.

En aquest moment, tal com ha dit la consellera, del que es
tracta és de reconduir la situació i en aquest sentit les mesures
d’urgència que ha dotat la conselleria que han permès cobrir
totes aquestes places tenen el nostre suport i el que s’ha de fer
ara és avançar cap a un nou model, que s’haurà de fer parlant
amb els ajuntaments, parlant amb els sindicats; un model que
sigui racional, que tengui l’objectiu de millorar la seguretat de
les zones turístiques i que s’insereixi també en el debat, que ja
ha apuntat el portaveu anterior, de la nova policia autonòmica.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Parlarem avui de policia turística, perquè així ho ha volgut el
grup interpelAlant, per tant, si es fa referència a gestió de la
legislatura anterior evidentment no és imputable a qui ara li
parla o fins i tot als grups polítics que donen suport al Govern,
sinó al mateix que ho ha proposat, amb tota la legitimitat.

La interpelAlació, fent una lectura de la mateixa, és una
pregunta molt senzilla: demana quines són les previsions i la
dotació de la policia turística. Jo crec que és important, vull dir
en els termes estrictes, això és el que he mirat de fer quan
preparava aquesta interpelAlació, veure que els nivells de dotació
que hi ha hagut són satisfactoris i són els millors des que s’ha
creat la policia turística, com diu aquesta sèrie televisiva,
matemàtica en mà, sense posar-hi ni llevar-hi res, un
percentatge envoltant el 95% damunt la interpelAlació
estrictament que s’ha plantejat en el dia d’avui.

Però evidentment vull fer un exercici que crec que l’ha
resumit molt correctament amb una paraula el portaveu d’Unió
Mallorquina, quan ha dit: el Grup del Partit Popular va fer un
remei, ho deia en un sentit positiu en el seu esperit, però això no
és una solució estructural. I evidentment crec que la consellera,
fonamentalment, ha plantejat aquesta qüestió: va ser un remei,
podem discutir si el model es va fer amb termes d’equitat o no,
si va ser correcte, que és una mica alguns dels exemples que
s’han posat; jo entenc que no es va donar la formació que
s’havia de donar i l’especificitat que tal vegada mereixia una
policia turística. Però li vull reconèixer, en benefici del dubte,
que va venir a cobrir un espai o a donar un baló d’oxigen als
propis ajuntaments, això és una veritat inqüestionable i crec que
no s’ha d’escórrer aquesta qüestió; però també és veritat aquesta
discriminació que alguns ajuntaments van tenir el sentiment que
es produïa pel color polític dels que governaven, o dit amb
altres termes molt més correctes: es discriminava els ciutadans
en funció de l’opció política que havien elegit en els seus
municipis.
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Crec que això és incorrecte, ja li han posat uns exemples, jo
n’hi posaré uns altres, per exemple: no és comparable
l’Ajuntament de Calvià, per exemple, amb el que va ser
l’Ajuntament d’Eivissa, a la ciutat d’Eivissa. Per tant, aquest
sentiment que es va produir una discriminació crec que és
important, però no vull aprofundir en aquesta qüestió i li
reconeixeré que un paper de subvenció sí que va jugar amb la
crítica que jo mateix li he realitzat i altres portaveus, inclosa la
pròpia consellera.

Però crec que no es pot caure en un error i és el famós article
8, i com també ha apuntat molt bé qualque portaveu, no es pot
criminalitzar ara o posar la càrrega damunt els ajuntaments
estrictament. Jo vull fer aquí un reconeixement explícit dels
ajuntaments de les Illes Balears en el seu conjunt que són els
que han fet una gran aportació en matèria de seguretat a les Illes
Balears. Per tant, el que no es pot utilitzar és això d’una forma
que encara greugi més el gran esforç que han realitzat els
ajuntaments de les Illes Balears envers inversions que haurien
d’haver realitzat segur, anava a dir probablement, no, segur,
altres administracions, socialistes avui, ahir del Partit Popular
i probablement un Govern de l’Estat que no ha cobert unes
necessitats de la seguretat pública que hi havia a les Illes
Balears. Per tant, vagi davant de tot aquest reconeixement.

Per tant, i vull acabar dient una qüestió molt senzilla, crec
que el debat el tenim en fer un canvi estructural del model
policial que es vol a les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Rèplica del grup interpelAlant, Sr.
Rodríguez té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Voy
a pasar enseguida, para concretar lo que hemos debatido esta
mañana aquí porque, si no, no nos da tiempo a todo. Sra.
Consellera, yo no he venido aquí a alabar la labor de la policía
turística, yo he heredé una policía de temporada y cuando era
conseller, igual que usted, ahora cuando es consellera, busca
fórmulas para beneficiar a los municipios. Pero en estos
tiempos, hay una novela estos días que dice Amar en tiempos
revueltos ¿no?, pues ahora que están ustedes removiendo
papeles, yo le invito a usted a que mire usted cualquier
actuación de la conselleria en adjudicación de subvenciones o
de policías turísticas, y si no he sido homogéneo en todo, no se
preocupe usted que yo asumiré mis responsabilidades, pero a mí
usted no me tiene nunca ni que insinuar que he discriminado a
ningún municipio de Baleares, a ninguno, sea del color que sea.
Y a veces esto me ha traído mis disgustos, pero me los he
tragado yo. Pero a mí no me ha de comparar usted Maó con
Ciutadella porque yo cuando (...) de las policías turísticas, salía
la convocatoria y luego se adjudicaba en función del porcentaje
que había pedido cada municipio, si uno pide 50 y otro pide 10
y doy el 50% por ciento, a uno le dan 25 y a otro le dan 5, en
unos casos serán de un color, en otros casos serán de otro. En su
isla va al revés que la de Menorca y evidentemente no querra
usted que yo discrimine a Manacor con Calvià, porque en los

dos gobierna el Partido Popular. Pero eso, Sra. Consellera, no va
por aquí, no son éstos.

Pero vamos a ver, mire usted, como le he dicho
anteriormente, yo busqué una situación para favorecer a los
municipios y la encontré y la alcancé; usted ahora tiene que
buscar y aplicar la función que tiene que hacer usted para
favorecer a los policías turísticos. Mire usted, tiene actualmente
usted 170 plazas de policías dotadas y sin cubrir, a 14 de abril,
según el registro que usted me ha contestado, yo no me invento
nada, son datos de la Conselleria de Interior; si usted hace que
los municipios convoquen las plazas, no quedará ningún policía
turístico sin colocar, interino o fijo, por lo tanto no hay ningún
problema. Yo nunca he asumido ese binomio de seguridad
pública-delincuencia, no es verdad, no va por aquí el tema; a mí
lo que me preocupa es que no saquen mucho pecho ustedes, con
las plazas de policías locales últimas, porque es la convocatoría
que yo dejé seleccionada, como conseller, ustedes no han hecho
ninguna, han perdido un año, hemos perdido un año. Aunque se
convocase mañana la convocatoria de policías locales y
turísticos para cubrir el vencimiento para las personas que se
van a jubilar este año o pasar a otra actividad, usted no tendría
hasta el mes de noviembre del año que viene, porque es un año
en el dura el ciclo éste, Sra. Consellera.

Y ahí es lo que nos preocupa, ¿qué es lo que va a hacer
usted? Mire, si usted quiere hacer una línea de ayuda a los
municipios para su policía, venga usted y la apoyaremos; pero
yo lo que hice fue ampliar de seis a nueve meses los policías de
temporada, dar una formación de 180 horas a más de 900 horas,
y no es cierto que no formáramos, en la formación de policías
locales ahora, desde que yo fui conseller, hay un ciclo de
economía turística de Baleares y se les explica cómo funciona
el turismo en Baleares y se les exige un nivel de lengua que
antes no se les exigía.

En definitiva, no lo hemos hecho muy bien del todo, pero
algo sí que hicimos; ahora no se hace nada. Espero, Sra.
Consellera, que venga usted cuanto antes aquí y a comparecer
en comisión, a petición propia, porque si no tendré que
pedírselo yo para que venga, a decirnos qué es lo que ha hecho
en este más de año y tres meses que lleva de consellera en
policía turística, qué en la policía local. ¿Qué es lo que ha
hecho? Me gustaría escucharle las veces que se ha reunido con
los alcaldes, los problemas que han tenido con ellos o no han
tenido con ellos, qué es lo que le han dicho, qué es lo que le han
pedido, a ver si a usted le piden cosas distintas a mí.

Sr. Llauger, no menosprecie esta cámara, los colores de los
coches de la policía son los colores de Baleares, los de esta
bandera; si usted tiene aires republicanos me parece muy bien,
pero no confunda, son los de esta bandera los colores que llevan
los coches de la policía.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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Sr. Consellera, yo a usted le pido únicamente ésto,
solamente que ayude a los municipios. ¿Qué la policía turística
fue un error? Quítela, haga lo que quiera, pero sí que ayude a los
municipios, porque los municipios tienen que tener
posibilidades de prestar servicios. Y es evidente que si el Estado
trae guardias civiles y policías nacionales en verano para
reforzar la temporada turística, nosotros tendremos que hacer
algo, cree usted ya la policía autonómica y a lo mejor con la
policía autonómica no hace falta la turística, pero hasta entonces
creo que municipios como Calvià, que pasa de 40.000 a (...)
ciudadanos, ¿precisará de más policía para cumplir las
ordenanzas?

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per contrareplicar té la
paraula la Sra. Leciñena.

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

Sra. Presidenta. Por resumir un poquito las actuaciones de
los diferentes diputados, estoy de acuerdo en que los problemas
de seguridad pública deben de abordarse desde todos los
ámbitos competenciales, pero hay que tener en cuenta que lo
que es dotación de recursos humanos de esta conselleria
depende poco, es decir, nada, depende del Estado y depende de
los ayuntamientos. Pero sí que soy consciente de las
necesidades que tienen los ayuntamientos, como soy consciente
de ello, de la situación precaria que tienen, especialmente de los
más pequeños, de los que tienen menos recursos económicos,
para dar esa seguridad ciudadana, las 24 horas del día de todos
los días, es por lo que nosotros estamos colaborando, no es que
vayamos, estamos colaborando con los ayuntamientos y lo
vamos a seguir haciendo. Pero eso sí, con criterios objetivos y
no con criterios de otra índole.

Le tengo que decir al Sr. Rodríguez que si sus criterios eran
tan objetivos y tan claros ha tenido la oportunidad de explicarlos
aquí, aquí lo único que ha dicho que era según lo que le pedían,
sin ningún estudio previo. Sí, como decía, ha habido
ayuntamientos que han pedido policía turística que no tienen
incremento de población, y que cuando se les pregunta: ¿y
vosotros porque queréis un policía turístico en este momento?
Ah, por si acaso, como subvenciona el 75%, esto es la
contestación. O sea que los criterios que haremos serán criterios
objetivos. Ustedes no hicieron esta figura con ningún estudio
previo de necesidades, con ningún criterio claro y quedan
muchas dudas del análisis que he expuesto aquí y que está al
servicio de todos los diputados en las memorias de ver qué se
hacía y cómo se hacía. Han quedado muchas dudas de cuáles
eran los criterios.

Y mire, en estos momentos, le guste o no le guste, tenemos
en la calle 100 personas más trabajando; no los voy a convocar,
este verano han estado trabajando 100 personas más, a ver cómo
se lo explico, Sr. Rodríguez, 100 personas más, porque usted
creó, con ayuda de los ayuntamientos, y crearon estas plazas,
pero fue incapaz de ocuparlas, el 69% ocupó sólo. Este año ha
habido 100 policías más en la calle porque hemos podido cubrir
más del 95%, porque usted por un lado creaba las plazas y por

otro lado creaba los inconvenientes para ocuparlas. O sea que no
venga a ...

Y la formación, si es que la policía turística parece que todo
el mundo, creó unas falsas expectativas que no se han cumplido,
porque todos los ciudadanos pensaban que era una policía
dedicada especialmente al turismo, los problemas que pudiera
tener y las necesidades que pudiera tener, pero no es cierto; ha
sido, como he demostrado, la misma formación, que los policías
locales tienen la misma formación, no tienen ninguna formación
diferente y estos policías no hacen unas funciones diferentes al
resto de la policía local, hacen la misma pero en precario, con
menos salarios, con menos derechos, pero con las mismas
obligaciones -sí, Sr. Rodríguez-, y si no lo mire, y si no lea el
manifiesto que ellos mismos se han hecho como le he
recomendado, un manifiesto que va en contra de lo que usted
hizo.

Reconozca que ha sido un fracaso la policía turística,
reconózcalo y podremos empezar a hablar. Porque además
decía: tienen y ahora conocen idiomas, ¿40 horas de idiomas es
conocer idiomas? No sé para lo que les llega.

Y problemas con los alcaldes ninguno, los problemas que
me han venido a plantear son los problemas que me encontré
con la situación que usted me dejó, porque parece que por la
conselleria y por la Dirección General de Interior haya pasado
Atila, de todos los problemas que usted creó, ¿me entiende?
Entonces, los problemas que me vienen los ayuntamientos, no
son los problemas que tienen conmigo, sino los problemas que
me cuentan que tienen debido, entre otras cosas, a esta figura de
policía turístico que usted creó. Nosotros tenemos claro que
tenemos que buscar otro sistema de colaboración con los
ayuntamientos y tenemos claro que tiene que ser un sistema de
subvención, pero para esto vamos a hacer un estudio previo:
necesitamos conocer cuáles son las necesidades, porque es que
los ayuntamientos no solamente tienen problemas para la
seguridad ciudadana, para la garantizar la seguridad ciudadana
las 24 horas de todos los días, por aumento de población
turística, es que hay municipios, hay ayuntamientos que tienen
problemas ya para los ciudadanos de Baleares. Y entonces esto
es por dónde tenemos que empezar, tenemos que mirar en
función de qué criterios, que pueden ser criterios de población,
criterios de aumento de población turística, pero también
pueden ser criterios de tasas de criminalidad, criterios de
problemas de accidentes de tráficos.

Es decir, tenemos que estudiar primero lo que vamos a
hacer, no se puede improvisar como usted ha hecho, porque
probablemente usted tendría muy buena voluntad, pero al final
sabe lo que hemos conseguido: fracasar. Y desde luego en esta
Dirección General de Interior, dependiente de mi conselleria, en
lo que estamos trabajando es para no fracasar y para ello hay
que hacerlo coordinadamente con los ayuntamientos, hay que
hacerlo con los policías y hay que hacerlo con sus
representantes sindicales y hay que hacerlo con estudios
previos.
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Y por lado, el motivo de esta interpelación también era
prevenir al final avanzar en lo que es seguridad ciudadana, y
desde luego, como le he repetido, avanzar en seguridad
ciudadana es algo más que aumentar los recursos humanos.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Leciñena.

III. Moció RGE núm. 8283/08, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions front la
situació de crisi econòmica a les Illes Balears, derivada del
debat de la interpelAlació RGE núm. 5241/08.

I passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la moció, presentada pel Grup Parlamentari
Popular i relativa a actuacions front la situació de crisi
econòmica a les Illes Balears.

Pel Grup Popular té la paraula el Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Venim
aquí per discutir i debatre la moció subsegüent a la interpelAlació
de fa quinze dies, sobre crisi econòmica. El president del
Govern demanava resposta a una pregunta fa una estona en
aquesta cambra, humilitat, al grup de l’oposició, al grup
majoritari d’aquesta cambra, humilitat, perquè sovint s’havia de
mossegar la llengua, no fora cosa que se l’enverini quan se la
mossegui, i deia humilitat, supòs, dins aquesta novena
franciscana que dissabte acaba amb el patró seu i meu de Sant
Francesc, Sant Francesc deia, a la seva famosa oració: que on hi
hagi obscuritat jo hi posi llum, i també deia que on hi hagi
arrogància jo hi posi humilitat. Nosaltres venim, per tant, amb
humilitat franciscana, però amb fermesa i amb conviccions a
defensar, com sempre feim des d’aquesta tribuna, amb tot orgull
el nostre punt de vista i el nostre parer.

Aquest document que tenen vostès conté una sèrie
d’aspectes diverses que, per la seva amplitud, és realment
impossible que les pugui detallar tots i, naturalment, faré una
passada genèrica i em detindré només en aquells aspectes que
em sembla que poden ser de molt d’interès, perquè aquest és un
debat que ja du causa del debat que hi va haver dia 28 de juliol
en aquesta cambra, on el president va presentar tota una sèrie de
mesures, bé de la subsegüent presentació per part del Grup
Popular d’un pla anticrisi, que també fou motiu de discussió en
aquell moment i altres vegades, i bé també de la interpelAlació
que fa quinze dies es va produir i que va servir perquè el
Govern, a través de la Sra. Nájera explicàs el bé que ho havien
fet en qüestió laboral, però no entràs dins el debat que nosaltres
plantejàvem. Per tant, aquest debat és orfe d’una discussió per
part del Govern i de l’interès per part del Govern.

Aprofit per agrair a les dues conselleres que ens
acompanyen la seva presència, però naturalment diu molt de
l’interès del conjunt del Govern, sobretot dels responsables
econòmics, (...) i president, etcètera, de la seva absència en
aquesta cambra.

Les dues primeres pretensions van adreçades a manifestar el
que nosaltres creim, amb tota humilitat ho dic, que és una certa
inactivitat per part del Govern, encara que quedam, esperam que
la presentació dels pressuposts que s’anuncia imminent,
reflexioni damunt aquests aspectes, damunt les propostes que el
president va fer dia 28 i damunt el pla anticrisi que diu que ha
llegit amb molt d’interès i que esperem reculli alguna d’aquestes
mesures. D’algunes avui mateix ja se’ns ha dit que no, la de
l’estalvi, amb un retall de càrrecs públics, que el president, jo
crec que d’una forma agosarada, ha qualificat avui mateix de
calderilla; bé, si deim que calderilla és estalviar 8 milions
d’euros durant tres anys que queden de legislatura, tenim un
concepte a les dimensions macroeconòmiques que maneja el
president que ens fa pensar i dubtar de la capacitat per dur
endavant un pressupost coherent, un estalvi de 8 milions d’euros
és possible, és possible retallant, naturalment, un 20% els
càrrecs públics, que, com s’ha explicat molt bé per part de la
presidenta del nostre grup està sobredimensionat, és exagerat i
que, en qualsevol cas, a un moment de crisi i de dificultat, convé
revisar a la baixa aquests plantejaments, i crec que ho pagaria
que es fes. Però ja s’ha dit per part del president que això no
seria així.

Es contenen també tres mesures de tipus fiscal en les quals
no entraré a fons: una d’elles és, naturalment, la reducció de
l’Impost de transmissions del 7 al 3%; l’altra és la baixada del
tram de renta, d’Impost sobre la renta física en el tram
autonòmic, i llavors demanar al Govern de l’Estat la baixada de
les taxes aeroportuàries. Aquest és un debat molt complex i
tècnicament molt interessant i que segurament se substanciarà
el dia que es debatin aquí els pressuposts de la comunitat,
perquè segur que alguna d’aquestes mesures formarà part del
paquet de mesures fiscals que el president va explicar dia 28,
per tant jo ara no m’hi detindré.

Havíem demanat també la disminució, l’eradicació de les
despeses de publicitat i propaganda que no fossin estrictament
adreçades a qüestions essencials d’informació per als ciutadans,
per exemple una campanya de vacunació contra el grip, que ara
començarà, per citar només un exemple. I intentassin reduir
també per aquest camí despeses corrents que podrien ser
vertaderament eliminades.

Demanam, això sí, i és una pena que no hi sigui present el
no nat, me pareix en aquest moment conseller de Turisme, però
demanam un increment això sí de les partides dedicades a
promoció turística, perquè estam convençuts que aquest sí que
és una despesa que s’ha d’augmentar, que aquesta sí que és una
necessitat perquè el nostre principal sector productiu arribi bé
a tots els mercats i tengui l’ajuda naturalment del Govern per
poder llançar aquests plantejaments.

Parlam també que es torni posar en marxa tot el tema del
trilingüisme, és un tema que també ens duria molt enfora i no hi
ha temps en aquest debat suficient per parlar-ne, però pensam
que la derogació del decret de trilingüisme i la implantació
d’una sèrie de criteris a base d’unes instruccions a través dels
centres només ha dut confusió, no ha resolt el problema i fa que
els nostres alumnes perdin capacitats de coneixements i perdin
a la fi competitivitat per al seu futur. Per tant, aquest és un tema
que preocupa i molt.
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SolAlicitam també del Govern central, tal com es preveu a
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, a l’article 32.15, la
cogestió aeroportuària. Aquest és un tema que frega ja
l’escàndol polític de primera magnitud, tot i que el Govern, amb
una exhibició de què ha fet els deures, ha elaborat un document
que ens ha fet arribar la Sra. Presidenta del Parlament, que és
una espècie, qualque buròcrata del Govern s’ha dedicat a fer una
avaluació de tots els acords que es varen prendre a l’estat de la
comunitat fa un any, per ara poder dir: feina feta, aquí tenim tot
el que se’ns havia demanat. En el punt 58, que els recoman la
seva lectura, és bo del tot, es va acordar que s’insistís en la
cogestió aeroportuària el més aviat possible i la resposta que
dóna el Govern a aquesta demanda que el Parlament li feia, és:
“El Govern de les Illes Balears ha solAlicitat del Govern central
l’obertura de negociacions per acordar un model de cogestió
dels aeroports de Balears”. Amb tot el que ha plogut respecte
d’aquesta qüestió aquestes setmanes passades resulta un poc fort
que el Govern es despatxi amb una explicació d’aquestes
característiques; convindran amb mi que és una petita, com a
mínim petita burla a aquest Parlament. 

SolAlicitam també, i aquesta és una qüestió molt important,
l’abonament dels 333 milions d’euros que l’Audiència Nacional
ha condemnat el Govern de l’Estat a pagar a les Illes Balears i
que naturalment no han arribat ni se’ls espera. I a més,
reclamam 2.069 milions, que és el que correspondria al 2% dels
convenis de les inversions ferroviàries de l’Estat, el que
correspondria per aquest concepte a les Illes Balears. Record
aquí discursos del propi Sr. Sampol, per exemple, dient que
encara era poc que se’ns retribuís amb aquest 2%. De moment,
pareix que s’ha arribat a un acord de 443 milions, pareix ser que
s’ha firmat, pareix ser que es va aprovar al Consell de Ministres,
però no el coneixem perquè el Govern, tot i que reiteradament
ho hem demanat, encara no ens ho ha enviat; ens va enviar una
resposta molt curiosa, el propi conseller ens va enviar un escrit,
amb data posterior que el Consell de Ministres aprovàs el
conveni, dient que no el tenia; la qual cosa també frega el
surrealisme pur i dur, però aquesta és la realitat de les coses.

En definitiva, per tant demanam i reivindicam aquestes
inversions.

Demanam també que es millorin les inversions de l’Estat a
tots els efectes i que s’impulsi i es negociï, amb èxit, perquè és
un èxit que tots volem compartir, un nou model de finançament,
unes noves millores econòmiques per als recursos de les Illes
Balears. Cada vegada que pugem a aquesta tribuna a parlar de
crisi la crisi és més gran, no perquè ho diguem nosaltres, Sra.
Presidenta, sinó perquè els fets demostren que aquesta és una
situació que s’agreuja dia a dia; cada vegada que hi ha un debat
aquí han caigut grans bancs, les borses tenen grans dificultats i
avui és un dia també d’especial dificultats econòmiques.

Crec que tots plegats hem de fer front a aquesta situació, es
dirà que en moltes coses no podem fer massa maniobra, però en
moltes altres sí; el primer que podem fer és creure-nos que
efectivament existeix una crisi, creure-nos que som capaços des
dels poders públics d’aquesta comunitat d’afrontar aquesta crisi
i que tenim força política davant el Govern de Madrid per
reivindicar i reclamar els recursos que ens corresponen.

Em deixin que acabi, per llevar dramatisme a aquesta
situació de crisi, amb aquella anècdota parlamentària en el
Congrés de Madrid que en certa ocasió es va produir,
precisament a un moment de crisi, on un diputat que estava a la
tribuna fent ús de la paraula va clamar: ¡Pero, señorías, qué
será de nuestros hijos!, i una veu d’un diputat del fons va dir:
Al de su señoría ya le hemos hecho subsecretario. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr.
Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

És que pensava intervenir la Sra. Suárez, què faran mig i
mig?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Crec que en aquests moments de crisi o que no vénen gaire
ben donades, com textualment o colAloquialment ho diu la gent,
crec que l’administració, en la mesura de les seves possibilitats
i amb les seves competències assumides, ha de saber reaccionar
i afrontar els moments dolents amb mesures que permetin
recuperar la confiança en el futur. Tant el president del Govern
de les Illes com el principal partit de l’oposició han presentat les
seves propostes per fer front a aquesta situació; també, sens
dubte, les que es presenten avui pel Partit Popular són també
molt importants per donar aire també a les carteres dels
ciutadans. Una d’elles és la contenció de la despesa pública,
amb la reducció de totes les campanyes de publicitat i
propaganda del Govern, excepte, evidentment, les estrictament
necessàries, o la reducció també dels alts càrrecs, que ja se’ns
ha dit que no hi ha intenció d’executar. Jo crec que totes juntes,
les que s’apliquin, o també les que no s’apliquin, han de ser una
exemple per a la resta de la ciutadania, ha de veure com els
primers en assumir que són moments difícils és la classe política
i el Govern, en particular.
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Reducció de la pressió fiscal, amb mesures com la reducció
de l’Impost de transmissions patrimonials o la baixada de
l’Impost de la renta, en el tram evidentment autonòmic, són
algunes de les mesures que també es proposen, i que
acompanyades a les mesures ja posades en marxa per aquest
Govern, s’ha de reconèixer, o d’altres, com la supressió de
l’Impost de successions, que va fer l’anterior Govern, poden
ajudar moltes famílies de la nostra comunitat.

Hi ha també mesures molt importants sobre l’educació, que
no tenen cap repercussió o poca repercussió a curt termini, però
que a llarg termini han de situar les nostres illes fora de la cua
en aquest tema a Espanya, perquè sense un nivell educatiu
òptim el futur de les nostres Illes és un poc fosc, i que el Govern
en aquest tema pot fer més i la Conselleria d’Educació en
particular ha de fer moltíssim més i posar-se seriosament a
treballar.

Altres mesures proposades vénen a posar de manifest o a
evidenciar si el Govern actual té qualque pes a Madrid; són, per
exemple, mesures on els dos grans partits de les Balears hi estan
d’acord: millora del finançament autonòmic, per no haver de
recórrer a un major endeutament; cogestió aeroportuària, com
s’ha citat aquí; baixada de les taxes aeroportuàries; augment de
les inversions de l’Estat a Balears per tal de fer sortir la
comunitat del vagó de cua. Com per exemple l’altre dia es va
discutir a una compareixença del conseller de Presidència el
tema de Justícia, on es va donar la impressió que en lloc de ser
una negociació seria una mena d’imposició.

Crec que totes les mesures presentades, les que avui es
debaten aquí o les que es poden proposar en un futur s’han
d’implementar, però s’han d’implementar en un clima de
seriositat i de rigor. Els treballadors i empresaris d’aquesta
comunitat no poden estar sotmesos als canvis de la Conselleria
de Treball, justament quan els índexs d’atur comencen a ser
preocupants i la confiança en el futur és més preocupant encara.
Tampoc els treballadors i empresaris de la nostra comunitat no
poden veure com el conseller de Turisme surt de l’executiu, i no
perquè el Sr. President cregui que ho ha fet malament o ha fet
malament la seva feina, jo personalment crec que és tot el
contrari, sinó perquè el conseller no obeeix la disciplina del seu
partit i es troba dins qualque llista, entre cometes, negra.

Els treballadors i empresaris d’aquesta comunitat no poden
veure com som una comunitat que és a la cua de la contractació
d’obra pública i que, a més, a l’administració li costa pagar els
deutes just en el moment que els empresaris necessiten
liquidesa, per no haver de tancar les portes de l’empresa i deixar
molts treballadors, encara més, a l’atur. En definitiva, totes les
propostes presentades avui, com les tretze que va presentar el
president Antich, s’han d’implementar de forma àgil i amb
eficàcia per al bé de tots els ciutadans i sortir d’aquesta situació
de crisi apressant.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sra. Suárez, té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Fiol, des d’Eivissa pel Canvi som conscients de la
complicada situació econòmica en què ens trobam i de la qual
ja ningú no s’atreveix a diagnosticar el seu fi ni com sortirà,
però és en moments com aquest, nosaltres pensam, ens toca
treballar de manera conjunta, amb responsabilitat, cadascú des
del lloc que ocupa. A nosaltres ens preocupen bàsicament dues
qüestions: la primera, a més curt termini, és el vessant social de
la crisi econòmica, és a dir, els milers de persones que han
quedat o quedaran sense feina i les que veuran com la seva
situació laboral es precaritza. La segona, a mig i a llarg termini,
seria cap on anam, i coincidim en la necessitat expressada en
aquesta cambra d’un canvi de model econòmic, un canvi que
vagi des del desenvolupisme desenfrenat a una economia
diversificada i sostenible, socialment i mediambientalment.

Som conscients així mateix que tant per aconseguir palAliar
les conseqüències socials de la crisi com per afrontar el futur és
necessària una millora radical, en el seu sentit etimològic, és a
dir, des de les arrels del nostre finançament.

Dit tot això, passam a fixar la nostra posició sobre la moció
presentada per vostès, l’anomenat pla anticrisi que vàrem
conèixer la seva versió, diríem, sencera, fa un parell de mesos
en el ple, i després la seva versió partida, per fascicles, a les
diferents comissions. Dir amb això que algunes de les propostes
que vostè du avui aquí ja estan debatudes la setmana passada.
En el debat de la setmana passada en comissió, nosaltres vàrem
començar les nostres intervencions fent una valoració positiva
de la presentació de propostes per part de l’oposició, en què
enteníem intentava ser un exercici de responsabilitat. I dic això
independentment que després, a l’hora de la discussió, a l’hora
del debat, es pugui estar d’acord o en desacord amb el que
vostès proposen; però li he de confessar que aquesta suposada
responsabilitat avui s’esvaeix un poc en llegir aquesta moció, la
qual nosaltres pensam que té un sentit poc constructiu, i li
explicaré per què.

Podríem entendre el seu desacord i la discrepància amb les
actuacions d’aquest Govern per fer front a la situació
econòmica, però jo penso que parlar d’inactivitat i de manca de
presa de decisions és simplement fals, és simplement fals i a
més vostès ho saben. I deixi que li digui, Sr. Fiol, que a
nosaltres ens sembla que té un punt important
d’irresponsabilitat. El que constatam nosaltres, des del nostre
grup, és que aquest Govern actua, ho fa des del principi d’una
manera seriosa, en la mesura, i això sí que vostè ho ha
reconegut, de les seves possibilitats per tal de reactivar
l’economia.

Dit això, i en relació amb el segon punt, tampoc no el
votarem a favor, perquè no compartim els seus plantejaments i
aquí entrarem ja en el debat, però sobretot perquè nosaltres
pensam que vostès no tenen cap credibilitat des del punt de vista
de gestió econòmica. Resulta que vostès, el Partit Popular, que
és qui ha consolidat aquest model econòmic, que és depredador
del territori, que ha estimulat el negoci especulatiu immobiliari,
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que no ha sabut preparar la nostra economia per afrontar
èpoques recessives, que ha gestionat de manera ineficient i li dic
que, malauradament, sovint de forma corrupta, resulta que vostè
ara ens demanen als grups parlamentaris d’aquesta cambra que
li donem suport. Òbviament, Sr. Fiol, no ho farem i sí que li faré
una pregunta que l’altre dia li vaig fer també al Sr. Huguet a la
comissió i és que m’agradaria saber què pensa el Partit Popular
del que nosaltres consideram necessari canvi de model
econòmic.

I passant ja al tercer punt, a les mesures concretes; respecte
del punt a) no podem estar d’acord amb el plantejament previ
del que parteix, vostè considera que disminuir els càrrecs
implica una millora de l’eficàcia, no hi estam d’acord. No
podem compartir tampoc la identificació que fa en el punt b)
entre campanyes institucionals i publicitat i propaganda.

Respecte de les mesures c), d), e), f) i h) pensam que són
poc rigoroses, perquè vostès al final el que demanen és baixa
d’imposts, augmentar la despesa i a més no incrementar el
deute, i això és poc més que la multiplicació dels pans i dels
peixos, que no sé si vostès hi creuen, però nosaltres pensam que
és un mite.

I finalment, pel que fa a la resta de punts, sí que li direm que
tenim la sensació que són apuntats d’una manera oportunista i
demagògica. Sr. Diputat, nosaltres pensam que no estam a
l’alçada de les circumstàncies i li demanam responsabilitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Per Unió Mallorquina té la paraula el
Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Fiol, el primer que ha de dir el nostre grup parlamentari és que
evidentment compartim, i jo crec que amb tots els grups
d’aquesta cambra, la preocupació per la situació econòmica.
N’hem parlat en diverses ocasions, crec que en continuarem
parlant molt aquest període de sessions, hi ha hagut preguntes,
interpelAlacions i el president, a la compareixença del passat 29
de juliol, va explicar tota una sèrie de mesures.

Crec també que compartim que això és produït per una crisi
financera a Estats Units que també ha vengut a segons quins
països, la pujada del petroli, l’euribor, tota una sèrie de factors
externs que, dissortadament, poc hi podem influir des de les
institucions d’autogovern. I ja que parlàvem d’humilitat, amb la
mateixa humilitat i modèstia, hem de reconèixer que les
institucions, els governs autonòmics, i no només els autonòmics,
fins i tot els governs centrals, tenen una capacitat més que
limitada per poder incidir en determinades problemàtiques que
ens vénen de fora. Això no vol dir que tots hem d’estar molt a
l’aguait i que aquesta preocupació s’ha de traduir en actuacions
el més contundents i fermes possibles.

Des del Grup Parlamentari Unió Mallorquina creim que una
primera gran mesura que se’ns va explicar va ser el
manteniment de la inversió pública, en això crec que
coincideixen tots els governs autònoms, fins i tot el Govern
central, sobretot en la inversió que es diu productiva.

També coincidim que un dels sectors que aquí, sobretot a
Balears, ha estat més afectat és el de la construcció i per tant
que hi ha una falta de liquidesa dins aquest sector, hi ha molts
pisos sense vendre i un pla de xoc que se’ns va explicar,
d’inversions públiques, crec que és interessant aquesta injecció
en el mercat de 920 milions d’euros. Mesura que creim, des
d’Unió Mallorquina, tendrà efectes positius, perquè si
s’inverteix en estructures educatives, si s’inverteix en sanitat, en
medi ambient, en habitatge, en promoció dels nostres productes,
són modestament actuacions que poden tenir conseqüències
beneficioses.

La injecció de liquidesa de la qual també ens va parlar de
200 milions d’euros per alleugerir la càrrega del teixit
empresarial, que es destinaran, segons se’ns va dir, 70 milions
i busques d’euros per al pagament de les diferències de les obres
del metro, i aquí hem de coincidir que tant de bo, aquests sí que
ens els haguéssim pogut estalviar, si no hi hagués hagut els
defectes que hi va haver; 50 i busques de milions quant a
inversions ferroviàries (...) a SFM; 62 milions d’infraestructures
educatives; 16 milions en infraestructures portuàries, i això sí
que són, coincidirem, inversions productives.

Després hi ha tota una sèrie de mesures tributàries les quals
se’ns va explicar i que no importa repetir, que són impuls a
l’activitat econòmica. Mesures també de gestió financera, el
Govern, com faran altres governs també dins la línia europea,
que el Govern farà d’intermediari entre empreses amb
dificultats econòmiques i per accedir al sistema financer balear,
és una solució que pot ajudar a mantenir el crèdit en projectes
empresarials i evitar concursos de creditors.

Per altra banda també, se’ns va informar que hi ha altres
mesures, com puguin ser inversions en innovació, pla de
reactivació de l’ocupació, formació; n’hi ha una que ajudaria
molt, i no té cap cost, que és agilitació dels tràmits
administratius, i vostè, com a misser sap que fins i tot no
importaria quasi agilitar, bastaria que l’administració acomplís
els terminis, només que acomplís els terminis totes les
administracions ja haurien guanyat molt i haurien donat molt de
benefici tant als ciutadans com a les empreses.

Tema, coincidim que el tema del turisme en aquesta
comunitat autònoma és una de les principals indústries i que, per
tant, tot el que sigui ajudar a la promoció, a la diversificació i a
la desestacionalització ajuda no només el sector turístic sinó tota
l’economia de les Illes Balears, perquè la riquesa que es vagi
repartint en el sector turístic, a tots els sectors que en depenen
també directament o indirectament, a l’oferta complementària,
etcètera, al final no és més que un matalàs que ajudarà tota
l’economia de les Illes Balears que sigui més bona de dur
aquesta crisi. Per tant, tot el que sigui suport a la promoció el
nostre grup hi està d’acord i així ho hem fet saber.
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S’han de fixar bé els objectius i fer un seguiment exhaustiu
d’aquesta situació econòmica, se’ns va parlar de la creació
d’una mesa de seguiment que pot ser ajudar a controlar
l’eficàcia, benvinguda si controla aquesta eficàcia d’una manera
pulcra i rigorosa i fa un seguiment rigorós, si no serà només una
altra institució més.

I quant a la interpelAlació que vàrem parlar, quant a aspectes
de la Conselleria de Treball i Formació fa poc vàrem tractar
aquest tema i creim, perquè així ho va dir, que la nova
consellera farà una labor de continuïtat.

Respecte dels punts de la moció, li vull dir que molts
d’aquests, bé, primer que és en certa manera inconcreta o
dispersa, és a dir, hi ha coses que sí que són molt concretes,
d’altres que tots ens hi podríem apuntar, i quan dic tots som tots:
baixada d’imposts, baixada de taxes; però és que, a més, després
volem augmentar l’educació i evidentment si, a més, podem dir
que hem de fer més colAlegis, més guarderies, més hospitals,
però clar tots sabem que els recursos són els que són i que els
pressuposts s’han de poder quadrar, que si abaixam per una
banda i no mantenim o pujam per l’altra la vinculació,
l’entramat de tot això és difícil.

Hi ha idees concretes que ens pareixen interessants, per
exemple el tema de l’Impost de transmissions patrimonials que
en el seu dia es va apujar, si es pot quadrat en pressuposts seria
interessant que hi hagués una baixada sobretot pel que fa a
rehabilitació i habitatges antics i per ventura posant un termini
d’antiguitat per poder-hi accedir, deu anys, que es garantís que
s’invertiria en temes de rehabilitació. I hi ha temes,
evidentment, que són molt generals, com pugui ser el de la
cogestació, el desenvolupament de l’Estatut, del finançament
autonòmic i d’insularitat; és a dir, tot això, evidentment, el Grup
d’Unió Mallorquina hi està d’acord, però creim que no es pot
mesclar una cosa amb l’altra i que, per tant, s’han d’estudiar
molt més bé aquestes actuacions i s’han de poder quadrar amb
el pressupost.

Per tot això, votarem en contra de la proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Sr. Alorda, té la paraula pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Fiol, en el debat de la interpelAlació ja ponderàrem
la magnitud de la crisi i el retard sobre el seu diagnòstic i per
tant avui no hi entraré gens, ens centrarem en els termes de la
seva proposta, del que proposa el PP i ja, com vostè apuntava,
no tendrem temps a totes les propostes entrar-hi a fons.

He d’insistir, això sí, que per al nostre grup la màxima
prioritat ha de ser minimitzar els efectes de la crisi sobre els
ciutadans, en especial garantir les cobertures i les prestacions
socials, la cohesió i la solidaritat i procurar que tothom trobi
feina. Amb aquestes prioritats comprendran que no primarem
rebaixes indiscriminades d’imposts, en especial aquells que
graven la renda, més en un moment que, com vostès saben i han
fet el seguiment, es produeix una baixada considerable
d’ingressos, de fet aquesta pèrdua d’ingressos, sumada a haver
de fer front als despropòsits del PP, despropòsits polítics i
despropòsits econòmics, de model, ens dificulta no ja millorar
sinó mantenir el nivell de despesa social i l’hem de mantenir.

En aquesta tessitura el que no farem és prendre decisions
que ens aboquin a abaixar les prestacions socials o en el caos
d’anar acaramullant factures dins calaixos.

No compartim que la recepta per a la crisi sigui
l’ultraliberalisme que ens apunta, més en sintonia amb l’ala més
dura dels republicans americans, ja ni Bush els segueix, i
tanmateix és un liberalisme amb paranys, no?, perquè,
demagògic, perquè tot i que baixa ingressos ens anima a
augmentar les despeses considerablement i no recórrer al deute,
evidentment això no és el que proposava la Sra. Tatcher.

Com ho faran? Ho pagarà Madrid. Aquí li reconec,
naturalment, que trobam molt positiu que el PP assumeixi que
el finançament autonòmic que patim és una vergonya, fins i tot
ha assumit la qualificació d’espoli, crec que va ser acceptat a
Inca la setmana passada, aprovant una esmena del BLOC, el
president del PP de Mallorca, salud aquest reconeixement de
l’espoli; però han de comprendre que sonarà poc seriós, poc
creïble fins que hi hagi alguna mena de contrició pública, al cap
i a la fi el sistema de finançament actual, el de l’espoli és
exactament el que va establir el Partit Popular. El pecat del
PSOE és que no l’ha tocat. I no parl d’un PP llunyà, diferent,
no, va ser la Sra. Estaràs, que era allà i va aprovar la LOFCA,
hi era físicament, ja explicarà per què va aprovar aquest espoli,
no diré ja qui era el ministre, perquè pareix que no és d’interès
de ningú, i sense una autocrítica molt severa, crec que no tenen
ni una espurna de credibilitat. En tot cas, comenci a presentar ja
al PP de Madrid el PP de les Illes Balears propostes en aquest
sentit i el començarem a creure, poden estar segurs que
celebrarem aquest canvi de posició, però escoltant el Sr. Rajoy
no el veim per enlloc.

En tot cas, no ens sembla adequat avui adoptar un
posicionament parlamentari sobre finançament que és el que
més acceptam d’aquesta proposta en el context d’una proposta
del PP tan demagògica i amb receptes contra la crisi que no
compartim. Ocasions ha de tenir aquesta cambra, i els anim
també a sumar-s’hi, per a pronunciaments clars i contundents.
El PP en aquesta moció no cerca l’aproximació i nega tots els
esforços que fa el Govern en aquesta situació delicada; un
esforç inversor, un esforç amb mesures per l’ocupació, amb
ajuts als aturats, amb contractacions socials, l’esforç addicional
en formació i en orientació laboral, l’esforç en intermediació
financera, en ajuts a les empreses, en recerca, en polítiques
socials, etcètera. Insuficient, per ventura, però un esforç.
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El PP ens demana que basem tota la nostra reacció, davant
una crisi d’aquesta importància, en la sensibilitat que l’Estat
tendrà vers les Illes Balears. Ho trobam just, però no sembla
gaire prudent jugar-ho tot a aquesta carta. Veig amb interès que
el PP confia en uns 1.000 milions d’euros anuals, això són els
meus comptes, vostè em corregirà, més de 2.000 milions en
inversions ferroviàries, també ho saludam, record que el PP hi
va posar mig milió en tots els anys que hi va ser, no va arribar,
els 50 milions dels 15 bilions de pessetes que tenia el Sr. Cascos
hi va posar 50 milions de pessetes; és una proposta ambiciosa,
un canvi important. Només els 500 euros addicionals en
educació és una aposta importa, m’agrada; no tant deixar
d’ingressar, com he dit, 200, 300 milions d’euros entre el que
lleva d’imposts i els que no entren, però, en tot cas, veure que
vostè aposta perquè arribaran 1.000 milions més d’euros anuals
a les Illes Balears, més 2.000 més per a tren, ens sembla molt
interessant. Ara, m’agradaria saber què en pensa el Sr. Rajoy
d’aquesta posició seva, Sr. Fiol, perquè ell insisteix que el nou
sistema no el pot abaixar ningú; que s’ha d’ajudar sobretot les
zones que eren Objectiu I i II i que l’Estat s’ha de reforçar, que
l’Estat s’ha de reforçar diu, i ho diu aquell escrit firmat pel Sr.
Ramis d’Ayreflor el 2005, amb tots els consellers del PP,
aquestes receptes. Confiï que hagin canviat, nosaltres les
esperam amb interès i esperam que la setmana que ve, que ja el
PP de les Illes Balears, amb o no suport del conjunt, aprovarà i
plantejarà propostes perquè tenen ocasió de fer-ho.

Ara, avui, en aquesta moció, ja ho he dit, i enmig del que
vivim, no ens sembla ni la iniciativa ni el moment més adient.
Per exemple, enmig de les receptes d’austeritat que ens
proposen, jo crec que amb poc sentit del ridícul, hi posen la de
reduir els alts càrrecs. Els crit, i m’ha cridat l’atenció, ho ha
repetit avui la Sra. Estaràs, afirma que disminuir càrrecs
augment l’eficàcia, talment ho diu i a mi, la veritat és que no
m’ha estranyat, perquè deu ser la seva experiència. Vostès en
pagaven per no anar a fer feina, com sap perfectament també ja
el president del seu partit ho coneix prou i per ventura aquests
eren dels eficaços, perquè com a mínim no gastaven gaire.
D’altres gastaven molt més, amb tota mena de serveis, jo no
entraré en quin tipus de serveis perquè ja ens fan glosses, fins i
tot per Madrid i arreu. Sí que em permetré, perquè ja que fa
aquesta reflexió d’austeritat dels alts càrrecs, aquest comentari
impagable que va fer l’ex-gerent de Turisme Jove, quan li va
demanar la Fiscalia, li va venir de nou, aquesta Fiscalia que
vostès acusen de corrupció judicial, per un esplèndid sopar de
caldereta de llagosta a Menorca i li varen demanar a veure
alguna explicació, i l’ex-gerent alAlega: m’havien dit que això
anava així.

Seguint les portades dels diaris, pareix que això anava així.
Per cert, crec que és important, el Sr. Cardona no el veim, no
veig la Sra. Estaràs, veig el Sr. Rotger, com a mínim, amb tot el
que duim acumulat, ja no es poden seguir amagant darrera
secundaris, algú ha d’assumir al màxim nivell el festival en què
s’havia convertit la gestió pública de l’anterior legislatura
respecte dels alts càrrecs, fins i tot si no en sabien res hi ha una
responsabilitat. Al Sr. Fiol li sonarà allò de la culpa in eligendo
i la culpa in vigilando, jo crec que com a mínim nosaltres en
podem parlar clarament de responsabilitats polítiques, però
responsabilitats polítiques evidents i és ben hora que qualcú les
assumeixi perquè els toquen de ple.

Dit això, des del nostre grup també estam d’acord que hi ha
d’haver mesures d’austeritat i n’hi ha d’haver; ara, Sr. Fiol, si
avui transmetéssim que en matèria d’austeritat seguirem els
consells del PP, els ciutadans arrancarien a córrer, val més que
les agafi des d’un altre paquet, des d’un altre paquet de mesures
que es duguin a terme des del Govern.

I acab, Sra. Presidenta, només una precisió al Sr. Fiol, ja que
ha tengut el detall de delectar-nos amb aquella anècdota
parlamentària, em pareix que just d’abans de la República, en
tot cas recordar que era el Sr. Osorio y Gallardo, el del fill
sotssecretari, i que el Sr. Osorio y Gallardo -és una precisió
històrica- era del partit maurista, era del partit conservador i era
un home d’en Maura, era, varen colAlocar el seu fill sotssecretari
i era un acudit, per ventura s’ho mereixia, jo no hi entraré, però
li vull precisar a quin sector de les Corts es va produir
l’anècdota.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el seu representant.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ha començat el portaveu del Partit
Popular denunciant el poc interès per part del Govern, haurà de
reconèixer que en açò estam empatats, com a mínim, no he vist
que li prestessin a vostè gaire interès. I ha seguit el seu discurs
parlant d’humilitat i ha citat, fins i tot, a Sant Francesc i tampoc
l’he vista pel món, i Sant Francesc, Sr. Fiol, predicava amb
l’exemple. I el que sí veig sempre dins el Partit Popular és que
tenen el costum de receptar la medicina que mai no han volgut
vendre.

Dit açò, el Grup Socialista no donarà suport a cap de les
propostes que fan en aquesta moció, la qual no deixa de ser una
més de les sortides del Partit Popular de les darreres setmanes,
repetitives, amb poc contingut, poc coherents, de poca concreció
i poc rigor. I no és que no vulguem entrar en el fons de
cadascuna d’aquestes propostes, ja ho han fet portaveus que
m’han precedit, entre d’altres coses perquè ja hem donat
resposta a plenaris o comissions i per tant no serem repetitius.

És cert que patim i patirem una situació econòmica difícil i
que per a alguns serà dolorosa, és una crisi internacional que
pateixen molts països i que té, com a primera causa, una fallida
financera, bàsicament els Estats Units. I a aquesta crisi
financera hi hem d’afegir, en el nostre país i especialment en
aquesta comunitat, una profunda crisi del sector de la
construcció, per altra banda, massa accelerat. No hi ha dubte
que ha acabat un cicle que a la nostra comunitat era clarament
insostenible, que es fonamentava en la construcció desmesurada
i amb destrucció d’un bé escàs i preat com és el territori; un
model no fonamentat en la millora de la productivitat o la
competitivitat sinó que es basava en una incorporació de mà
d’obra barata i poc qualificada. Un model insostenible de
creixements quantitatius, però no qualitatius, i per tant amb una
data de caducitat. El PIB creixia i l’anterior Govern feia caixa
i se’n mostrava satisfet, però la productivitat, com he dit, no
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deixava de baixar i les ferides al territori cada vegada eren més
evidents i malignes.

Consumíem generant deute i invertíem equivocadament. La
frase que diu que la prosperitat és un període on es fan males
inversions i la crisi és el període on es posen de manifest
encaixa bastant amb el que ha passat, i la data de caducitat de la
qual parlava ja ha arribat i no queda més remei que canviar de
model. I molts patiran aquests canvis, ja que no han estat
planificats ni prevists en anys anteriors, i molts seran també, i
així tothom ho reconeix, els treballadors que quedaran sense
lloc de feina. I l’única solució és crear nous i millors llocs de
feina.

Tenim, per tant, un gran repte, un repte de país que costarà
molts esforços i recursos i aquest és el repte de la formació, el
repte de reconvertir o reconduir aquesta mà d’obra poc
qualificada que serà expulsada de la construcció i incorporar-la
a altres sectors productius, bàsicament serveis.

Formació, recerca, innovació, diversificació, qualitat, són els
paràmetres del futur, a més dels que vostè introduïa d’humilitat.
Aquests són els nous reptes i ara sembla que el Partit Popular
vol canviar els papers i fer de fiscal acusador, per una banda, i
de planificadors o estadistes, per una altra. Ja ho ha dit el
president fa una estona, ara vénen aquí a donar lliçons, però s’ha
de ser més rigorosos, aquesta crisi havia de venir, estava
anunciada i no ha vingut des que el Partit Popular ha passat a
l’oposició, açò és una crisi diferent que és la crisi del Partit
Popular.

(Remor de veus)

Eren moltes veus les que reclamaven un canvi de model i
que topaven amb un govern que desbordava optimisme, jo
encara record un cartell d’aquells que ara volen que no es posin
que posava funciona, jo em pensava que era de danones o
electrodomèstics i resultava que era d’una gent que estava molt
contenta perquè feien un metro, autopistes, Palma Arena,
etcètera. I no hi ha dubte que la situació ha canviat, però, per
altra banda, el que cap entitat pública o privada podia preveure
era una evolució tan ràpida i negativa d’aquesta situació, ningú,
aquesta és la realitat i el nostre govern no és cap excepció.

I el Grup Socialista considera que el Govern va fer uns
pressuposts per al 2008 que ja iniciaven aquest canvi de model,
d’una forma tranquilAla i controlada; però és veritat també que
tot s’ha precipitat i en uns mesos la situació ha canviat
radicalment. I dins aquest nou escenari el Govern ha reaccionat,
pren decisions i actua amb transparència, explicant a aquesta
cambra tota una bateria de mesures importants, contundents i de
prou entitat, evidentment no miraculoses ja que en economia no
hi ha miracles, però el president Antich va donar la cara i a
finals de juliol va presentar tretze mesures per sortir de la crisi,
amb polítiques transversals i coordinades i, com sempre ens
recorda el president, amb la ferma voluntat de ser compartides
amb els agents socials, no ho podem fer tot sols, necessitam
empresaris i treballadors. I també consens polític, ho hem de fer
units i per açò Treball i Formació és una conselleria clau i
estratègica i no una conselleria residual.

I dit açò, crec que val la pena tornar repetir, encara que sigui
esquemàticament, els compromisos del Govern, resumits en les
tretze mesures presentades: pla de xoc d’inversió pública, 920
milions d’euros; agilitació de tramitacions administratives,
gestió financera, aportació de liquidesa de l’economia injectant
200 milions d’euros; mesures fiscals que molt prest es
concretaran i que suposaran uns beneficis de 50 milions d’euros;
aposta per l’habitatge; pla de reactivació de l’ocupació; impuls
decidit de la principal indústria de les Illes que és el turisme;
inversió en recerca, desenvolupament tecnològic i innovació;
intensificació de polítiques socials i assistencials; suport al petit
comerç; mesures de xoc per a l’èxit escolar i la formació, i per
acabar la creació d’una Mesa de seguiment de l’economia per
controlar l’eficàcia de totes i cadascuna d’aquestes mesures.

I per la seva banda, ja després de la interpelAlació que va
precedir aquesta moció, per part de la Conselleria de Treball i
Formació ja es van anunciar tota una sèrie de mesures pròpies
per tal de reactivar el mercat laboral i en la qual nosaltres posam
tota la confiança. Igualment, reconeixent aquest valor
imprescindible d’empresaris i emprenedors, s’aprovarà també
un important paquet d’ajudes a autònoms.

No veim per tant ni inactivitat ni manca de presa de
decisions, el contrari. I torn a repetir, no hi ha miracles en
economia, les crisis efectivament afecten les persones i poden
ser molt doloroses, però aquest Govern presenta mesures, per un
lloc palAliatives, dirigides a qui més es veurà afectat, i per altra
banda, mesures estructurals de canvi de model per tal de
convertir aquesta crisi en una oportunitat per sortir-ne més forts,
més competitius i més ben posicionats de cara a un futur.

I ja que em queda temps, dir-li que aquestes polítiques, Sr.
Fiol, contrasten i es podran comparar amb les polítiques del
Partit Popular, caracteritzades per un impuls aferrissat a la
construcció pública i privada però sense política d’habitatge
públic; per una nulAla aposta per a la reconversió del sector
turístic i per una inexistent política d’innovació. Jo crec que
vostès es van conformar, jo diria que es van recrear en un model
especulatiu, no basat en la productivitat o en el valor afegit i
agressiu amb el territori. I a més, com també s’ha assenyalat
aquí, amb exemples de mala gestió que clamen al cel i, el que
és pitjor, amb massa casos en què alguns ho van aprofitar per
enriquir-se a costa del fons públic.

Així que em sembla, Sr. Fiol, que no hi ha color.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 39 / 30 de setembre del 2008 1749

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. Vol el grup proposant fer ús de la
paraula? Té la paraula el Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. La darrera intervenció del Sr.
Carretero, que ha acabat dient que, Sr. Fiol, no hi ha color, és un
exercici de la humilitat que demanàvem al principi de la nostra
intervenció, perquè la demanava el president del Govern. El Sr.
Carretero no escolta el president del Govern que demana
humilitat i ve aquí sobrat a dir-nos que no hi ha color. Però avui
no és el dia de decidir el color de les coses, com no és el dia de
decidir qui té credibilitat i qui no en té, Sr. Alorda, ja ens diran
els electors qui té o no té credibilitat, vostès no són ningú per
donar-nos o no credibilitat al grup majoritari d’aquesta cambra,
no són ningú, vostès no ens poden dir si tenim o no credibilitat,
ja ens ho diran els electors si tenim o no tenim credibilitat, el
mateix que els diran a vostès. Per tant, deman també una
reflexió damunt aquesta qüestió.

Està molt bé, perquè era previsible de qualque manera, que
aquest debat sobre mesures concretes per millorar la situació, la
crisi econòmica que patim, es convertís, naturalment, com és
usual en aquesta cambra, en un seguit de concurs literari, em
perdonin l’expressió però és així com ho veig, un puntet floral,
que pareix que es redacten i s’escriuen per guardar-se en els
llibres de sessions, i jo crec que, efectivament, el Sr. Carretero,
d’aquí a uns anys podrà ilAlustrar els seus descendents amb
aquell fermós discurs tan florit que va llegir un dia a la cambra
del Parlament, però ni una paraula es parla de les mesures que
aquí es proposen, ni es prenen en consideració perquè es
menysprea, perquè es menysprea el grup majoritari d’aquesta
cambra dient que està inhabilitat, que està incapacitat, que no té
condicions per dir-nos el que hem de fer.

Bé, doncs, naturalment el grup majoritari d’aquesta cambra
seguirà presentant propostes i seguirà intentant que vagin
endavant i ho seguirà fent amb l’esperit constructiu, encertat o
no encertat, naturalment, però constructiu d’intentar millorar les
coses. Evidentment, comprenc que a vostès els hagi irritat que
el primer punt sigui una valoració negativa del que fa el Govern
dins el seu àmbit de competències en la solució de la crisi, però
naturalment els convid a una revisió del discurs que vostè
mateix ha fet a la seva intervenció, del discurs de dia 28 de
juliol del president, fa dos mesos d’aquest discurs, de totes
aquelles mesures que es plantejaren quines s’han posat ja en
pràctica? Quines s’han produït realment? Quines s’han dut a
terme? I algunes que suscitaren els nostres dubtes i així els
presentàrem en aquesta cambra en aquell mateix debat i a la
interpelAlació l’altre dia que no se’ns contestaren i a les que
vostès tampoc no han dit res, com pugui ser un sistema jurídic
que permeti una tramitació administració més ràpida; bé,
coincidesc amb el que es deia per part del Grup d’Unió
Mallorquina, tant de bo que els tràmits administratius
s’acomplissin, si s’acomplissin amb els terminis que estan
prescrits per ventura ja ens bastaria.

Però què se n’ha fet d’aquest projecte d’un sistema per
poder accedir a inversions que seria més ràpid? De tot això no
en sabem res, de moltes altres coses no hi ha realment a dia
d’avui una materialització. Se’m dirà, i jo ho accept, que moltes
d’aquestes vendran en el debat de pressuposts de l’any que ve,
naturalment, que se substanciarà d’aquí a uns pocs mesos, i
naturalment i estam a l’expectativa que dins el paquet de
mesures que el Govern presenti hi hagi alguna d’aquestes
qüestions. Per tant, volem ser molt prudents amb el
plantejament que feim.

Però crec que feim un flac favor a la democràcia, crec que
feim un mal favor als nostres ciutadans si quan se substancia un
debat d’aquestes característiques el nostre plantejament és
vostès, com s’ha arribat a dir aquí sovint, d’una forma corrupta
administraren aquesta comunitat, jo el convit que no faci dels
exemples particulars generalitats, perquè convertir els exemples
particulars en generalitat és un joc perillós i que ens arriba a
tots, així com algunes anècdotes que surten aquí amb qualque
freqüència també tendran qualque dia la seva resposta.

Jo, senyores i senyors diputats, els convidava que valoressin
aquestes propostes que nosaltres plantejàvem, he vist que no era
de l’interès de tots vostès, ni tan sols valorar-les perquè hi ha un
judici previ, un judici que tot el que ve d’aquesta banda del
Parlament és dolent, és nociu, està corromput i és pervers.
Vostès facin el que vulguin perquè per això són aquí una
majoria, però, creguin-me, avui donam, al meu parer i ho dic
sincerament i amb la mateixa humilitat que a l’anterior
intervenció i amb la humilitat que demanava el Sr. President del
Govern, crec que avui no tenim una actitud positiva i no som
conscients del vertader abast de la situació econòmica en què
ens trobam i naturalment no som conscients i sortim aquí a fer
discursos que poden estar molt bé, insistesc, per a les
hemeroteques i per als llibres de sessions, però que no resolen
ni intenten resoldre els problemes reals que tenen els nostres
ciutadans.

Moltes gràcies i bon dia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Arribats a aquest punt, procedirem
a la votació. Passam a votar. Votam.

Sí, 27 vots; no, 29; i cap abstenció.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i a la votació de les proposicions no de llei.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 438/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a elaboració d'un
nou pla esportiu balear.

Debatem en primer lloc la presentada pel Grup Parlamentari
Popular relativa a l’elaboració d’un nou pla esportiu balear.

Per defensar-la té la paraula la Sra. Palau.
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LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, vegem si en matèria
d’esports tenim una mica més de sort, encara que les esperances
no són molt grosses.

A la passada legislatura el Govern balear va elaborar per
primera vegada un pla esportiu que abastava del 2004 al 2008.
Era un document orientador sobre les línies polítiques que
pensava desenvolupar el Govern en matèria d’esports,
especialment regulava competències de la Direcció General
d’Esports tan importants com són l’esport en edat escolar, els
programes de tecnificació esportiva i l’alt rendiment esportiu.
També regulava els òrgans colAlegiats de l’administració
esportiva del Govern que han d’avaluar i fer el seguiment de les
activitats i actuacions pertinents per desenvolupar aquestes
competències, entre aquests la Comissió Mixta, la Comissió
Tècnica Permanent, la Comissió Avaluadora i la Comissió
Tècnica de Seguiment. En aquest important document es
reflectia l’organització interna i el funcionament de la Direcció
General d’Esports, s’enumeraven les seves principals
competències, les entitats i els òrgans de gestió de
l’Administració autonòmica esportiva i, el més important de tot,
les intencions del Govern en matèria d’esports.

No cal dir que aquest pla esportiu resultava un document
molt valuós per a totes aquelles institucions, entitats
associatives i persones d’aquestes illes que tenien alguna
relació, competència o interès amb el món de l’esport.
Constituïa una autèntica guia per a tots els agents immersos a la
tasca d’impulsar i promocionar l’esport a les nostres illes.
Cadascú tenia ben clar quines eren les regles del joc, les
responsabilitats que havia d’assumir i el que podia esperar de
l’Administració autonòmica durant quatre anys.

El pla s’estructurava en quatre apartats. El primer era
l’esport escolar, la base. Les competències de l’esport en edat
escolar són desenvolupades a cada illa pel seu respectiu consell
insular amb la colAlaboració de les federacions esportives
balears i els ajuntaments, mentre que el Govern és el
responsable d’organitzar les finals balears i regular i coordinar
tot el programa. Tots sabem que l’esport és un element
fonamental en el creixement i en la formació dels nens i
l’objectiu de les institucions ha de ser aconseguir que tots els
escolars tenguin l’oportunitat de participar en alguna activitat
esportiva, que els sigui fàcil, accessible, gratuïta i atraient,
fomentar la participació, la conscienciació entre els més petits
i les seves famílies que l’esport és saludable, és divertit i és clau
per desenvolupar-se físicament i mentalment. Per això, és tan
transcendent el paper del Govern en tot aquest tema. Ho hem
dit, ell coordina i regula tot el funcionament del programa.

El Programa de l’esport en l’edat escolar té un engranatge
molt complex perquè el seu moviment depèn de moltíssimes
persones al llarg del curs escolar. Són tantes les petites peces
que s’han de moure, que han d’encaixar amb total sintonia
perquè els nens ho tenguin  fàcil per motivar-se i per decidir
començar a fer esport i que, a més, si una opció, sigui pel que
sigui, no els va bé que sàpiguen que n’hi ha d’altres, que en
puguin triar una altra i accedir-hi i perquè disposin de bons
entrenadors, d’instalAlacions a punt, de les assegurances
necessàries, del material esportiu, dels petits trofeus que tanta
ilAlusió els fan quan acaben la temporada. Si tothom que intervé

en aquesta programació no sap exactament què, quan i com ha
d’actuar es corre el perill que l’engranatge falli i els estímuls no
siguin suficients perquè els infants continuïn amb la pràctica
esportiva que han iniciat. 

El segon apartat d’aquest pla era la tecnificació esportiva. La
tecnificació esportiva s’inicia amb la selecció dins l’etapa
escolar d’aquells esportistes que mostren unes qualitats
específiques que fan preveure una futura projecció dins l’esport
d’alt nivell. La tecnificació permet millorar el seu nivell tècnic
i competitiu, però també ha de procurar que els participants
obtenguin una formació integrada. El pla esportiu anterior
implicava directament les federacions balears en les actuacions
de tecnificació, els requeria una proposta de normativa pròpia
de tecnificació, els fixava criteris per a la selecció dels
esportistes, descrivia els diferents serveis que tenien a l’abast els
esportistes integrats al programa i també quines eren les seves
obligacions. En definitiva, tot el que calia conèixer als
responsables de cada disciplina esportiva per poder
desenvolupar els programes de tecnificació amb el suport i la
supervisió del Govern.

El tercer apartat era l’alt rendiment esportiu. Finalment,
arribam a aquesta darrera etapa d’evolució d’un esportista d’elit,
l’alt rendiment esportiu. Aquí ja són menys els que hi arriben i
suposa un gran esforç per a l’esportista i per a la seva família a
causa que tota la seva vida gira entorn de l’esport, l’entrenament
i la competició, però encara que afecti menys persones és una
etapa importantíssima, és la culminació de molts d’anys
d’entrega a l’esport, de dedicació, de disciplina i de renúncies.
Per tot això, també és bàsic que el Govern balear, que aquí sí
que és l’única institució autonòmica competent, s’impliqui al
màxim i tengui les idees ben clares respecte del que vol i del
que ha de fer i que també les faci públiques.

Finalment el Pla esportiu 2004-2008 es completava amb un
barem dels esportistes de Balears. Una informació també
fonamental per a tots aquells esportistes que tenien aspiracions,
que havien compromès la seva vida a l’esport i que havien
assumit els costos i els beneficis i que tenen dret a conèixer
quins són exactament els càlculs de puntuació que empra el
Govern. 

En resum, el Pla esportiu de les Illes Balears 2004-2008
elaborat pel govern anterior, pensam que era una autèntica joia
en mans d’aquelles persones que treballaven per l’esport en
aquesta comunitat, era un document imprescindible, però ara
acaba la seva vigència i l’actual conseller té la responsabilitat de
fer-ne un de nou. Estam segurs que aquest existent li servirà de
base, serà una base sòlida sobre la qual crear la seva pròpia
obra, marcar els seus objectius i les fórmules que pensa emprar
per arribar a aconseguir-los. 

Per les declaracions que ja li hem escoltat, pensam que hi
està d’acord, que hi treballa, que valora positivament aquesta
proposta. Demanam que l’executi amb la màxima celeritat i que
tots els grups d’aquesta cambra que donen suport al govern
també votin a favor d’aquesta proposta que avui portam aquí,
que diu que “el Govern de les Illes Balears redactarà i farà
públic en el termini màxim de dos mesos un nou pla esportiu
balear que marqui les principals línies d’actuació de la
conselleria en matèria d’esports”.
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Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sra. Palau. Passam al torn de fixació de
posicions i per un temps de deu minuts té la paraula el Grup
Parlamentari Mixt.

No intervé el Grup Parlamentari Mixt, per tant, passam al
Grup Parlamentari Unió Mallorquina, el Sr. Melià té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
és evident i de tots coneguts la importància que té l’esport, no
volem insistir en aquesta qüestió perquè és de tots coneguda.
Evidentment a les institucions públiques i especialment a la
Conselleria d’Esport li pertoca fer un esforç perquè sigui com
més accessible millor i com més general la pràctica de l’esport
també millor, és evident que al llarg dels anys totes les
administracions públiques i també el sector privat han fet un
gran esforç en matèria esportiva i és evident que a les Illes
Balears hi ha molts d’equipaments esportius; els ajuntaments
molt especialment han procedit a construir poliesportius, camps
de futbol, piscines cobertes, etc., un caramull d’instalAlacions
importants que han tengut una gran acceptació pels nostres
ciutadans i, per tant, és evident que consideram positiu plantejar
una planificació i una coordinació perquè aquest esforç en
matèria esportiva sigui com més eficaç i més eficient millor.

Per tant, estam, des del nostre grup parlamentari, d’acord
amb la filosofia que hi ha rere aquesta proposició no de llei, el
que succeeix és que -com passa molt sovint- el grup proposant
estableix un termini molt breu, de dos mesos en aquest cas, que
és de difícil consecució, sobretot tenint en compte les
limitacions pressupostàries, també de tots conegut, que té el
departament d’Esports i la Conselleria d’Esports.

Per tant, proposaríem des del nostre grup parlamentari una
esmena in voce que consistiria simplement en l’eliminació de
l'expressió “en el termini màxim de dos mesos”. Si aquesta
esmena fos acceptada podríem donar suport a la proposició no
de llei, si l’esmena no és acceptada, ja dic, pel tema del termini,
no perquè no estiguem d’acord amb la proposta i amb la
filosofia que hi ha darrere, haurem de votar negativament.

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:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, crec que ha quedat ben resumit pel Sr. Melià quina és
la posició en aquest cas del nostre grup perquè és coincident. A
nosaltres ens sembla bé l’existència d’un pla, per ventura no
som tan entusiastes amb totes les virtuts que s’han predicat del
vigent, però en qualsevol cas ens sembla interessant que hi hagi
unes prioritats, que hi hagi unes pautes reflexionades respecte
d'això, però el que demanam també -i és un poc el que ha
apuntat el conseller en alguna intervenció en comissió- és que
no sigui un pla copiat, un pla per tenir-ne un, un pla improvisat,
burocràtic, per complir, sinó que realment s’afronti des de la
reflexió, des de totes les dades i des d’una anàlisi amb
profunditat del moment que viu l’esport illenc, per afrontar amb
la màxima intelAligència tots els reptes i saber quins són els
recursos que es poden complir, i no els òptims, que a tots ens
agradarien, sinó els possibles per afrontar-lo. 

En aquesta tessitura ja es va parlar en comissió que un
termini peremptori no semblava adequat precisament per
afrontar-lo des d’una reflexió tècnica, amb molta complicitat de
l’esport real, de les federacions, de la gent que realment l’ha de
dur a terme. Crec que aquesta reflexió és bo que es faci
participativa, a diferència per ventura del seu precedent i, per
tant, si realment s’apuntés el retret o el problema que tenim amb
aquesta moció és la que s’ha plantat del termini. Si com ha
apuntat el Sr. Melià s’acceptés l’esmena de llevar aquests dos
mesos com una dada que implicaria un incompliment si no es
dugués a terme, nosaltres també donaríem suport al pla i, si no,
votaríem en contra perquè pensam -ja dic- que no és una
competició, no és que qui el faci més ràpid, més alt i més fort,
guanyarà aquest pla, sinó que del que es tracta és d’encertar en
la seva redacció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, el Partit Popular ens presenta avui una proposició no
de llei per instar la Conselleria d’Esports i Joventut a
l’elaboració d’un nou pla esportiu de les Illes Balears que reguli
l’esport a l’edat escolar, la tecnificació i l’alt rendiment
esportiu, així com els òrgans colAlegiats que depenen de
l’administració esportiva del Govern de les Illes Balears i que
han d’avaluar i fer el seguiment de les activitats i situacions
esportives de les nostres illes.
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Em permetran però que, ben igual que la presentant del Grup
Popular, faci referència als antecedents. Quin són els
antecedenst que tenim? A l’anterior legislatura efectivament es
va elaborar un pla esportiu 2004-2008, dic efectivament perquè
jo, des de Menorca, quan preparava la meva intervenció vaig
acudir a les persones que gestionen les transferències en matèria
d’esports cercant un assessorament perquè el nostre grup pogués
fixar un criteri fonamentat davant la proposició no de llei. I
quina va ser la meva sorpresa quan la resposta que rebia era
“crec que sí que hi ha un pla, però no l’he vist mai”, “em sona
cosa”... És a dir, si es va fer un pla, aquest no brillava pel
consens dels sectors implicats i no era de fàcil accés, però sí, el
pla existia. Un pla amb tres apartats com s’ha dit, o quatre,
l’esport en edat escolar, tecnificació esportiva, esport d’alt
rendiment, però l’existència d’un pla no sempre significa res o
pot no significar massa cosa perquè els plans s’han de fer amb
un seguiment de la seva aplicació, cosa que no tenim constància
que es fes i perquè aquest sigui efectiu els criteris han de ser
clars. 

Per explicar-me de manera breu els diré que a l’apartat del
pla 2004-2008, encara vigent, per tant, en relació amb l’esport
per a l’edat escolar ens trobam amb una normativa per a
l’organització dels campionats escolars molt oberta, amb un
reglament incomplet i que no explica la resolució de les
situacions de conflicte. Tampoc no especifica si es poden, i
com, anar incorporant nous tipus d’esports que en una vigència
de quatre anys poden ser interessants. En l’apartat de programes
de tecnificació ens trobam una normativa copiada d’altres
comunitats autònomes, especialment de la catalana, que no té en
compte les nostres especificitats i la nostra realitat. Aquest
programa que és enormement important perquè hauria d’ordenar
el pla d’ajuts als esportistes més destacats, també deixa la
pràctica d’alguns esports sense regular. En definitiva, és un
document incomplet, que es nota fet de manera ràpida i
precipitada i sense atendre les nostres realitats. 

Per tant, nosaltres també creim que s’ha de redactar un nou
pla i no únicament perquè l’anterior abastava de l’any 2004 al
2008 i, evidentment, ja finalitza la seva seqüència temporal,
sinó també perquè els nostres esportistes, els nostres clubs, les
federacions i també els nostres ajuntaments i consells insulars
necessiten que es concretin els criteris de la conselleria relatius
tant als jocs escolars com als programes de tecnificació.

Mirin si és important que dues de les tres línies o quatre
d’ajudes, tres línies d’ajudes de la Fundació Illesport es basen
en el Pla esportiu de les Illes Balears i és per aquest motiu que
no poden quedar esports sense regular i que els criteris d’ajuts,
tant individuals com colAlectius, han de ser clars, tancats,
haurien de ser criteris objectius per modalitats esportives i no
com passava fins ara que els ajuts havien d’estar subjectes a la
negociació entre el que demanava i el que atorgava. A més, per
funcionar, les normatives que afecten tants ciutadans han d’estar
consensuades socialment o el que és el mateix amb el sector i
amb les institucions, és a dir, amb els ajuntaments i consells
insulars.

Fins i tot pens que és millor que hi hagi controvèrsia, com
la que hi ha hagut amb la Fundació Illesport, certament, al fet
que no es coneguin els criteris. I és cert que ara s’ha suscitat una
certa controvèrsia com hem pogut saber per tots pels mitjans de
comunicació a causa dels criteris variables a l’atorgament de les

ajudes als clubs, com ja també hem pogut sentir avui matí, però
és que perquè potser que els criteris que s’han aprovat per a la
propera temporada han estat no tan sols molt estudiats -com se
suposa- sinó també concretats i publicitats per part de la
conselleria, malgrat que no es coneixerà el resultat final fins que
la conselleria hagi pogut comprovar la realitat dels projectes
presentats pels clubs, que eren previsions que no es podien
ajustar exactament a la realitat fins tancar la temporada, cosa
que es fa ara.

Per tant, nosaltres també volem un pla que obligui a definir
o a concretar i publicitar els criteris d’ajuda tant colAlectius com
individuals, nosaltres volem un pla que pugui preveure les
situacions de conflicte a l’esport escolar, nosaltres volem un pla
que sigui ambiciós amb els nous esports que s’hi puguin anar
incorporant, nosaltres volem un pla que no oblidi els esportistes
també de pre elit i també aquells que deixin de ser elit, però que
continuen competint amb molts bons resultats fora de la nostra
comunitat. Nosaltres no volem un pla en dos mesos, no, el
volem consensuat amb el sector i amb les altres institucions de
la comunitat autònoma amb competències en matèria d’esports,
perquè sigui un document sòlid, vàlid per quatre anys i conegut
per tots els interessats. 

Per això, em sembla encertada la línia empresa per la
conselleria de mentrestant treure  normatives en forma de
decret, necessàries per al normal desenvolupament de l’any
esportiu i entre tant un document de planificació més ambiciós.
Tal com va dir el conseller d’Esports i Joventut a la passada
Comissió d’Educació i Cultura, i així acab, on va comparèixer
per parlar sobre les relacions de la conselleria amb el Consejo
Superior de Deportes i a la qual en realitat es va parlar -com
recordaran- de tota la política esportiva de la comunitat
autònoma, l’èxit dels esportistes als recents jocs olímpics no es
pot atribuir a l’any i mig de gestió de l’actual govern perquè per
formar un esportista a aquest nivell són necessaris deu, quinze
anys d’entrenament, però entre tots -entre aquest tots estan
inclosos els governs del PP i del pacte de progrés- s’ha treballat
perquè això fos possible. 

Per això, està bé que hi hagi continuïtat en els programes i
que aquests es millorin beneficiant els nostres esportistes, que
és beneficiar una part important de la nostra societat, per això
està bé que després del Pla esportiu 2004-2008 es faci un nou
pla 2009-2012, però volem un bon pla. 

És per aquest motiu que els avanç el vot contrari del nostre
grup al termini de dos mesos de la proposició no de llei, però sí
que podria ser favorable si vostès retiren aquesta proposta de
dos mesos, com ha proposat el Grup Unió Mallorquina. Moltes
gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula el
grup proposant? Té la paraula la Sra. Palau per un temps de cinc
minuts.
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LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies a tots els grups
d’aquesta cambra pel seu suport a l’esperit de la proposta, però
no podem acceptar aquesta esmena d’eliminació del termini
perquè no hi estam d’acord, i ara els explicaré per què.

En primer lloc, sí que voldria contestar el que ha dit la
representant del PSOE. Diu que a Menorca no coneixen aquest
pla, el tenc allí damunt la taula, si vol l’hi puc mostrar i si vol
endur-se’l..., no m’ho puc creure això!, perquè miri, el Consell
de Menorca està present a totes les comissions balears que
coordina el Govern balear i, igual que el Consell d’Eivissa, que
hi assisteix, ells també hi eren presents, hi havia el director
general, moltes vegades la consellera i sempre els tècnics, per
tant, no és possible, o l’han enganada o no diuen la veritat
perquè no és possible que totes les decisions relatives a la
política esportiva del Govern que es prenien a aquestes
comissions no les coneguessin a Menorca perquè eren presents
a totes aquestes comissions. 

Ens diu també que és un programa en part copiat del de
Catalunya, aquest que hi havia a la passada legislatura, bé, no sé
què dir-li de copiats, si tenim en compte que el Govern quan va
presentar els pressuposts del 2008 ens va presentar un llistat
d’objectius fotocopiats, no copiats, fotocopiats del que hi havia
l’any anterior que era el darrer any de legislatura del Partit
Popular, crec que no estan vostès legitimats per defensar el
Govern parlant de copiats precisament.

El que esperam és que el nou pla, que diu el Govern que hi
treballa i que ja el farà, no sigui una còpia del que ja hi havia,
precisament el que esperam -ja que tenim un nou govern, ja que
tenim la primera conselleria d’Esports que hi ha hagut en
aquesta comunitat autònoma exclusivament per gestionar la
matèria d’esports- que sigui capaç no de fer unes fotocòpies
d’objectius com ja va presentar quan hi va haver el debat
parlamentari dels pressupostos sinó que sigui capaç realment de
presentar un pla esportiu propi, encara que l’anterior li serveixi
de base.

Quant als criteris de la Fundació Illesport per atorgar
subvencions, crec que és un tema que serà objecte d’un altre
debat solAlicitat també pel Grup Parlamentari Popular i que ja en
parlarem un altre dia perquè avui no ens dóna temps.

Quant a la qüestió del termini de dos mesos, bé, no ens
poden dir que el que demanam al Govern és que faci aquest pla
en dos mesos. Miri, el Grup Parlamentari Popular va presentar
aquesta proposta el gener d’enguany i s’ha debatut avui per la
qüestió del calendari parlamentari, però és que no... quan el faci
en aquest dos mesos que nosaltres li demanam, serien 17 mesos
de govern, és un any i mig de govern que ja porta aquí el
conseller de la matèria. I el que ens temem amb aquesta
dinàmica que nosaltres ja vàrem anunciar quan es va presentar
el pressupost del 2008, nosaltres ja li recriminàvem que es
passaria tot l’any 2008 fent estudis, fent plans, fent
reestructuracions de la conselleria, ara veim que no serà només
el 2008, sinó que pel que veim serà també el 2009 i tal vegada
serà la dinàmica que perduri al llarg de tota aquesta legislatura.
És una dinàmica de passar temps, de gastar-se doblers fent
estudis, fent planificacions i no arribar mai a presentar els
resultats.

Sr. Conseller d’Esports, si em permet dir-li, tempus fugit,
vostè quan era atleta corria molt i feia molta via, però com a
conseller d’Esports pareix que no acaba de casar aquesta
dinàmica esportiva que vostè tenia amb la gestió política. Jo no
sé quants anys pensa estar vostè en aquest càrrec, pareix que
planifica a 20 anys vista. Jo li desig més llarga estada que la que
ha tengut el seu companys de files, el Sr. Buils, al front de la
Conselleria de Turisme. Pel ritme que vostè porta de gestió, li
auguram que tendrà un balanç final de legislatura molt magre
per presentar, i el sector esportiu balear no es mereix això. Ara
tots estam molt contents dels resultats esportius que han tengut
els nostres olímpics, n’estam orgullosos i satisfets tots els
balears d’aquests resultats tan brillants que hem tengut, però
jo...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Un segon, Sra. Presidenta. Molt em tem que el Govern de
les Illes Balears amb la política lenta, tranquilAla, calmada,
pausada i sense resultats que està portant a terme, el que està
fent és donar les passes perquè aquesta situació brillant
esportiva que ara tenim i que a tots ens omple de goig, no es
repeteixi en un futur immediat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Conclòs el debat, procedirem a
la votació. Passam a votar. Votam.

Resultat de la votació: a favor 28 vots, no 29.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 439/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la
supressió de barreres de comunicació de les persones
sordes.

Passam doncs a debatre la proposició no de llei presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa al suport a la supressió
de les barreres de comunicació de les persones sordes. El Sr.
Serra té la paraula per defensar la proposició.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
passat dia 25 d’abril d’enguany debatíem una proposició no de
llei a proposta del PSIB-PSOE, que va estar complementada
amb esmenes del Partit Popular, propostes entenem molt
similars a les que es presenten a dia d’avui. No els negaré que
després d’aquella aprovació, vaig tenir la temptació de retirar la
proposició no de llei que avui tractam, d’entrada al registre del
Parlament en dates similars a aquella. Un cert sentiment de
prudència em va portar a vèncer aquesta temptació, molt dura,
ja que l’experiència ens està dient que en aquesta legislatura hi
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ha propostes que es fan tal vegada amb la millor de les
voluntats, no ho dubtam en cap cas, però entenem que moltes
vegades no acaben de materialitzar-se, i ja diuen que obras son
amores y no buenas razones. I això sense cap dubte ens va
ajudar a vèncer aquesta temptació de retirar-la, mantenir-la a
l’ordre del dia per revisar com està aquesta qüestió i de fet ho
vàrem anunciar en aquell moment quan vàrem tractar aquesta
qüestió dia 25 d’abril d’enguany i allà on dèiem que tal vegada
ens passaria una cosa similar a allò que el 25 de setembre de
2007 va passar amb el Pla d’eliminació de barreres
arquitectòniques. 

Ahir mateix, jo els convidaria que passessin pel Passeig del
Born i visitessin una acció que ha portat a terme la responsable
de defensar els drets dels usuaris de la salut i comprovaran, si ho
visiten, que aquesta mateixa fira proposada i promoguda pel
Govern de les Illes Balears no està adaptada a les persones amb
discapacitat. L’accés a una activitat que és per defensar els
interessos de les persones de la salut pública, no està adaptada
a l’accés de les persones amb discapacitat. Obviant això,
podríem dir que unes 50.000 persones que tendrien oportunitat
de ser tractades en igualtat de condicions i que, gràcies a la bona
voluntat d’aquesta administració que tenim, no la tenen.
Permeti'm que digui que és especialment greu que a més ho faci
la persona que ha de defensar els drets dels usuaris de la salut,
és una cosa molt trista que succeeix en aquesta comunitat
desgraciadament. I si dèiem que això podia passar en aquell pla
de barreres arquitectòniques, anunciat el 25 de setembre de
2007, per cert encara no tenim coneixement estricte dels seus
resultats, molt ens temíem que pogués passar amb això mateix,
en els mesos que duim d’acció i d’activitat del Govern des del
moment en què vàrem aprovar aquella proposició no de llei amb
la millor voluntat, el passat 25 d’abril, referida a les persones
sordes. Més de 1.000 persones de la nostra comunitat autònoma
que pateixen aquesta circumstància. 

Avui, lluny d’haver aconseguit millores en aquest sentit,
almanco que en tenguem coneixement, m’agradaria que les
persones que comentin aquesta proposició no de llei, si tenen
alguna qüestió a afegir en aquest sentit que ho facin i serà ben
rebut per part del Partit Popular. Ens trobam en una
circumstància on no hi ha un pla d’actuació que coneguem ni
que s’hagi portat a terme. No tenim notícies que en aquests cinc
mesos s’hagin propiciat accions que ens duguin a coordinar-nos
millor amb els consells insulars, com també vàrem aprovar en
aquesta mateixa cambra en aquell moment. Ens proposàvem
fins i tot reforçar serveis que ja estan en marxa, que són palesos
i que estaven en funcionament i contràriament podem constatar
que hem passat de dos intèrprets a un i que desgraciadament ens
diuen que no han rebut el suport pertinent de la comunitat
autònoma. Per tant, fa molt difícil la continuïtat d’aquest servei,
servei que per cert era de 24 hores i avui ha passat de 8 a 3 de la
tarda. Servei que, per cert, arribava a tot tipus de serveis, fora de
les institucions i que avui per avui es limita a donar informació
dins l’àmbit de l’administració pública actual. 

També parlàvem de promoure la formació específica per
impulsar l’existència professional del món de la interpretació.
En aquesta mateixa cambra tenim persones que vénen d’altres
illes per fer aquesta mateixa tasca, la qual cosa em pareix molt
bé, no dic que estigui malament. Però entendran i convindran
amb mi que evidencia una situació que no deixa de ser i dista
molt de ser positiva. La següent proposició no de llei incideix
novament en aquests aspectes, aquestes temàtiques i aquests
compromisos (...) estam pitjor de com estàvem,
desgraciadament. Una persona sorda no disposa de suport quan
va al metge i abans tenia l’oportunitat, avui no. Una persona
sorda no disposa de suport per presentar una queixa a
l’administració i abans tenia aquest servei. Una persona sorda
no disposa de suport quan ha d’anar a denunciar un fet a la
policia, com de fet ha succeït en més d’una ocasió i abans tenia
aquesta opció. El pitjor de tot és que del Govern no se’n sap res,
ni se l’espera, ni tan sols amb aquesta part de coordinació amb
els consells insulars, evidentment hi havia oportunitat d’aplicar
després de tota la bona voluntat presentada en aquesta cambra.
Vàrem rebre fins i tot en aquella mateixa proposició no de llei,
de mans d’una diputada del Partit Socialista, quan presentàvem
les propostes del Partit Popular, un “sí, tot el que vostè vulgui”,
tot el que vostè vulgui posar al text, però no tot el que a vostè li
agradaria fer, de fet ens hem quedat amb poques accions que
hagin perdurat en el temps i que segueixen amb la bona voluntat
de portar-les a terme.

Per tant, els convid a donar suport a aquesta iniciativa
presentada avui pel Partit Popular, al costat de les persones
sordes, al costat d’aquelles persones que pateixen aquestes
circumstàncies i també per suposat al costat dels seus familiars,
que viuen diàriament aquestes situacions. És un dret que no
podem negar. I és un dret reconegut a la pròpia legislació,
m’agradaria recordar-los la Llei 27/2007, de 23 d’octubre, per
la qual es reconeixen les llengües dels signes. I diu: “les
administracions públiques competents promouran la prestació
de servei d’intèrprets en llengua de signes espanyola i/o en
llengües de signes pròpies de les comunitats autònomes, en el
cas que així, que se solAliciti prèviament per les persones que en
siguin usuàries, a l’objecte de facilitar les relacions de les
persones sordes amb discapacitat auditiva i sordocegues amb les
administracions públiques”. També ho diu el nostre Estatut
d’Autonomia, diu: “els poders públics de les Illes Balears
defensaran i promouran els drets socials dels ciutadans de les
Illes Balears, que representen un àmbit inseparable del respecte
dels valors i dels drets universals de les persones”. Quins drets?

També per últim volem constatar que una funció de la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració és la
planificació, l'ordenació general de l’acció social i la
coordinació d'actuacions entre les diverses institucions i la
iniciativa privada sense afany de lucre. Tot amb una voluntat
que m’agradaria compartir amb vostès, sincerament, i que esper
que avui surti amb un ample consens per part de tots, fer
possible la igualtat d’oportunitats i l’eliminació de les barreres
de comunicació de les persones sordes, davant els serveis
comuns de la vida diària, així com conscienciar els diferents
estaments oficials i de servei públic sobre la necessitat
d’incloure mecanismes d’atenció a aquest colAlectiu d’una
manera eficaç, d’una manera creïble, amb no només voluntats
o intencions, sinó amb fets i obligacions.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Passam al torn de fixació de
posicions. Per un temps de deu minuts té la paraula la Sra.
Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Serra, li anuncio des del nostre
grup el suport a aquesta iniciativa. Bàsicament estam d’acord
amb l’esperit. És a dir, nosaltres no podríem votar en contra del
que és la supressió de les barreres de comunicació de les
persones sordes perquè estam a favor de la igualtat per a tots els
ciutadans i ciutadanes. Li donarem suport i no farem una
explicació extensa, però li volem fer un seguit de reflexions
crítiques en relació amb la presentació d’aquesta proposició.

Vostè mateix ho ha dit, l’abril d’enguany es va veure en
aquesta cambra una proposició, en aquell cas estava presentada
pel Grup Socialista i es va aprovar per unanimitat i, a més, amb
la incorporació de les esmenes que va fer vostè mateix.
Nosaltres entendríem que és tornés presentar una proposició,
primer si hagués passat un període de temps considerable, en
termes parlamentaris han passat dos mesos i mig. I segon, si
s’hagués produït un canvi de circumstàncies importants en
aquest procés. Vostè ara demana que l’informem d’allò que ha
fet la Conselleria d’Afers Socials, jo crec que vostè sap que hi
ha iniciatives parlamentàries variades per demanar aquesta
informació. Vostè podria haver fet una pregunta oral, podria
haver fet una pregunta escrita, podria haver demanat una
compareixença de la consellera, però no ho ha fet. 

Hi ha la casualitat -següent reflexió- que presenta aquesta
proposició i pràcticament planteja el mateix que s’havia
plantejat fa dos mesos i mig. I, a més, en la seva exposició de
motius hi dedica una bona part, una part que fa referència a
normativa legislativa i l’altra, permeti’m l’expressió, a fer-se
autobombo d’una part de la seva gestió a la passada legislatura,
sense dissimular gens ni mica. Jo li dic, Sr. Serra, que em
sembla que en aquesta proposició vostè s’ha deixat dur, jo diria
que per un excés, no sé si de protagonisme, egocentrisme i crec
que ha pensat més en això que no en la part pràctica d’aquesta
proposició. Tot i així, ja li he dit que li donarem suport amb un
seguit d’esmenes i suggeriments que faran probablement els
companys que parlaran després. Li ofereixo aquesta reflexió
crítica per no fer-nos tornar parlar de coses que ja estan
parlades, debatudes i consensuades com és aquest cas.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Evidentment aquest grup parlamentari no pot fer més que
afavorir la igualtat entre totes les persones, entre altres coses
perquè ho diu la Constitució. Tots aquests temes tendeixen a la
integració social d’unes persones que tenen discapacitats. Per
tant, com no pot ser d’altra manera i així es va fer impulsat per
Unió Mallorquina en el Consell de Mallorca, va ser capdavanter
en aquest tema a l’Estat espanyol, no podem més que donar
suport amb les esmenes que després es debatran a aquesta
proposició no de llei. És encoratjador que es continuï secundant
allò que es va fer anys anteriors, a part de ser necessari, jo diria
que és una obligació procurar l’estricta igualtat i la integració.
Per tot això, votarem a favor amb un parell de substitucions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Per part del 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. Sr.
Serra, és la segona vegada que arriba en aquest parlament una
proposició no de llei relacionada amb els drets de les persones
sordes i com l’altra vegada tenim la voluntat de votar a favor de
la iniciativa que aquesta vegada arriba presentada pel Partit
Popular. Sobre la idoneïtat o no de presentar una iniciativa sobre
un tema que fa relativament poc ja s’ha discutit en el Parlament,
ja n’ha parlat la portaveu anterior i per tant, no m’hi estendré. 

Allò que repetiré serà una mica l’enfocament general que
vàrem expressar l’altra vegada de votar favorablement perquè
entenem que aquesta és una qüestió que té a veure amb els drets
i la igualtat d’oportunitats. El nostre punt de partida ha de ser el
reconeixement de les persones sordes com a ciutadans i
ciutadanes de ple dret i titulars, per tant, de tots els drets que
garanteix la nostra Constitució. Allò que nosaltres no entenem
és que s’hagi de fer una política d'assistència, sinó que les
institucions han d’adoptar mesures oportunes perquè les
persones sordes puguin fer efectiu per exemple el seu dret a
l’educació, o perquè puguin tenir accés sense entrebancs a la
sanitat i a la resta de serveis que presta l’administració, perquè
puguin inserir-se a la vida laboral, perquè puguin gaudir del dret
de la informació, perquè tenguin accés a les noves tecnologies
de la informació i també lògicament perquè puguin participar de
manera activa a la vida social i a la vida política. Tot això són
exemples del tipus de coses que hauria d’incloure aquest pla de
promoció de la (...) i la comunicació de les persones sordes que
aquí se’ns proposa.
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Permeti'm un comentari, Sr. Serra. A la seva intervenció
donava per fet que l’elaboració d’aquest pla correspon a la
Conselleria d’Afers Socials. La nostra posició és que
l’elaboració d’aquest pla correspon al Govern, és a dir, al
conjunt del Govern des d’una perspectiva transversal i
normalitzadora, aquest ha de ser un pla que impliqui diversos
departaments del Govern. Comentaré també que el Govern ja
està fent feina en la línia de les mesures a què em referia. Per
posar un exemple, el Pla de qualitat del Govern, en el seu
apartat de comunicació amb els ciutadans, ja incorpora mesures
necessàries per facilitar la igualtat d’accés de totes les persones.
Vostè ve aquí, Sr. Serra, a formular crítiques sobre serveis que
suposadament s’han deixar de prestar a altres institucions
diferents d’aquesta, a altres institucions els representants de les
quals no són aquí i no tenen la possibilitat de rebatre, de
justificar o d’explicar. En qualsevol cas nosaltres pensam que
l’elaboració d’un pla d’aquestes característiques permetria
avançar en la coordinació, la millora i el marcar objectius que
digui quins són els serveis que s’han de prestar sempre i en
qualsevol cas per garantir aquesta igualtat de drets i
d’oportunitats.

Per tot això que he dit, la proposta d’elaborar un pla és justa
i necessària i la votarem a favor si eliminen el termini temporal.
Ja hem dit moltes vegades que el Govern té els seus calendaris
i ritmes i que no creim que des del Parlament li haguem de
posar dates i límits. En aquest cas a més, hem d’afegir que el
Govern treballa en el desenvolupament d’una llei estatal que
també està en procés de desenvolupament a escala estatal. Per
tant, els demanam que considerin i acceptin aquesta esmena
d’eliminació del límit temporal i que no facin jocs amb
transaccions de més o menys mesos. Davant la possibilitat
d’arribar a una petició unànime d’aquest parlament perquè
s’elabori aquest pla, jo no entraria en el joc del profit partidista.

El segon punt parla d’establir la necessària dotació
pressupostària per promoure les actuacions. Tendrà el nostre vot
favorable. Compartim la motivació d’aquesta petició. Un pla
que no tengui darrera el suport de les dotacions de pressupost
corre el risc de quedar-se en una declaració de bones voluntats.
Del que aquí es tracta és d’adoptar mesures, prendre decisions
i fer passes. I per tot això evidentment fan falta doblers.

El tercer punt fa referència a la necessitat d’introduir a les
Illes Balears programes de formació per a intèrprets del
llenguatge de signes. Tal com es va posar de manifest a
l’anterior debat sobre aquesta qüestió, l’aprovació de la Llei
estatal 27/2007, ha de suposar un gran impuls a aquests
llenguatges, que són reconeguts com a llengües amb estatus
d’oficialitat. La veritat és que en l’estat de coses actual la
mancança i el dèficit en persones professionals que puguin fer
aquesta funció d’intèrpret del llenguatge de signes és un dels
entrebancs importants perquè es pugui assolir aquesta igualtat
d’oportunitats. El nostre govern, per tant, en el
desenvolupament d’aquesta llei, ha de donar suport a la
utilització cada vegada més gran del llenguatge de signes. Per
això ha de superar el dèficit de professionals que puguin exercir
aquesta funció, amb un cicle formatiu o amb una altra fórmula
i en colAlaboració amb la Universitat de les Illes Balears, tal com
diu la proposta, és necessari que aviat es posin els mitjans
perquè tenguem aquests professionals.

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, fa dues setmanes en aquesta
mateixa tribuna jo manifestava que tenia la sensació d' un déjà
vu, de fet tal i com va quedar constància, es va parlar d’una
matèria i es varen arribar a uns acords que s’havien pres just
abans de l’estiu. I avui em passa el mateix, de fet així ho ha
reconegut el portaveu del Partit Popular. Ell ha parlat que havia
tengut la temptació de retirar aquesta proposició no de llei. Jo li
he de reconèixer que vaig tenir la temptació de votar en contra
d’aquesta proposició no de llei i com es poden imaginar les
senyores i senyors diputats, ni molt menys en relació al fons de
la qüestió. Crec que tots estam d’acord que hem de lluitar per a
l’eliminació d’aquestes barreres de comunicació. De fet, el Grup
Parlamentari Socialista va presentar el setembre del 2007 la
proposició no de llei a què ja s’ha fet referència i hi va recollir
les observacions i les esmenes in voce del portaveu del Partit
Popular, per la qual cosa va ser votada per consens.

Evidentment aquesta part queda clara, tots estam d’acord en
això. El que passa és que no puc estar d’acord, hi ha fet
referència i no ho puc fer millor de com ja s’ha fet, no estic
d’acord en com es fa aquesta iniciativa, Sr. Serra, i li diré per
què. Aquesta presentació, aquesta continuïtat a fer aquesta
proposició no de llei avui sembla que respon més a una
manifestació d’egocentrisme...

(Remor de veus)

Sí, a una manifestació de narcisisme...

(Continua la remor de veus)

Hem de fer referència a això, hem de ser responsables del
que feim i en relació amb la matèria d’avui amb la qual tots hi
estam d’acord, cap dels grups que donam suport al Govern no
podem estar d’acord que piqui tocar segons quins temes, piqui
al Partit Popular que hagin estat els altres grups que abans hagin
presentat un seguit de proposicions no de llei. Això cou i pica!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

El to alliçonador a què feia referència el president de les
Illes que a voltes empren els membres del Grup Popular és
mostra d’això. El que hagi fet el Sr. Serra en anteriors
responsabilitats i el que hagi fet correctament qualsevol membre
del Partit Popular, com qualsevol altre partit, evidentment s’ha
de reconèixer. I si el Sr. Serra, o qui sigui, en el Consell de
Mallorca l’anterior legislatura va fer una bona feina sobre això,
evidentment li ho reconeixem, com no pot ser d’altra manera.
Amb el que no podem estar d’acord és que es faci el contrari des
del Partit Popular, dir que certes persones ho han fet tot i ara no
es fa res. Això ningú no s’ho creu. Per exemple, és gràcies a
aquest govern progressista que per primera vegada el servei de
l’112 és accessible a les persones sordes. No ho va fer el Partit
Popular, no, però no ens trencarem els vestidures perquè això
fos així. Però permeti’m que li demani que ens ho reconegui,
com altres actuacions que es fan des de la Conselleria d’Afers
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Socials. Com també s’està fent en el Consell Insular d’Eivissa,
ja s’ha trobat la persona que farà el servei de traducció i
intèrpret, que reconeguin ..., igual com ja li ha dit la portaveu
del Grup Mixt, si vol saber més, crec que és suficientment
accessible la consellera d’Afers Socials i hi ha mitjans
parlamentaris adients per assabentar-se de tota la informació.

Per tant, l’únic que podem dir és que evidentment donam
suport al fons de la qüestió i ens adherim a les esmenes in voce
que ha referenciat el portaveu del BLOC, en el sentit que
consideram que és irresponsable marcar uns terminis. Donam
suport al segon punt, tot i que encara creim que qualsevol tipus
d’enumeració d’institucions sempre es limita ..., per què parlar
dels consells insulars quan també es pot parlar per exemple de
la UIB?, però bé, li donarem suport. 

I en relació amb el tercer punt, jo li agrairia que substituís
només fer referència a Mallorca, per fer referència a la totalitat
de les Illes Balears.

I per acabar i recordant les paraules d’una companya
d’Eivissa pel Canvi, no som metge, però aquella síndrome
d’exconsellers, exdirectors generals, excàrrecs, en la meva
opinió, vostè la pateix un poquet. Simplement això es pot curar
a la clínica de la humilitat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Sr. Serra, vol fer ús de la paraula? La
té per un temps de cinc minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em tem que prou malament les
qüestions de salut en aquesta comunitat autònoma quan citam
certes qüestions i feim de metges. Així els va i així tenim els
resultats que tenim! Tenguin en compte una qüestió, Sra. Suárez
i Sra. Torres, no seran vostès els que marquin les prioritats del
Grup Parlamentari Popular, no seran vostès. Tampoc no seran
vostès els que marquin l’interès que hem de tenir envers una
qüestió. I no seran vostès els que decideixin quines accions
pensen que hem de posar a terme perquè respectin els acords
que feim en aquest parlament, que arribam vostè i jo en aquest
cas en el passat debat i que han de fer possible una millor
realitat per als ciutadans de les Illes Balears. No seran vostès els
que ho marquin, això és una tasca que ens compet a nosaltres.
Per tant, nosaltres hem de portar a terme, amb la major dignitat
que podem i amb la voluntat de fer-ho el millor possible.

Els diagnòstics els reserv per a vostès. Vostè em diu que té
un déjà vu, jo li deman que miri si estava a la lluna de València.
Tal vegada quan totes i cadascuna de les qüestions ..., dic
València, però podria ser un altre lloc, és la dita. Vostè realment
el que hauria de fer és examinar totes i cada una de les qüestions
que es porten a terme quan hi ha un compromís específic en
aquesta comunitat autònoma i vostè es dedica a mirar cap a un
altre costat i a tenir un déjà vu. No està malament, però deixa
molt a desitjar d’una diputada com vostè que entén que el que
ha de fer és fer seguiment dels seus compromisos i no posar
excuses barates en altres qüestions, entre d’altres.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Em permeti que li parli del cas específic de Mallorca, doncs
li parl del cas específic de Mallorca per una qüestió molt
concreta, la qual vostè ha obviat i entenc que obviï, li parl
primer de tot dels consells insulars perquè són els que tenen les
competències d’execució de serveis socials, la qual cosa entenc
que vostè no sàpiga perquè no ha estat en aquesta
responsabilitat, em sap greu. I segona qüestió, li parl del cas
concret de Mallorca perquè és on hi havia una experiència en
aquest sentit, per cert única a les Illes Balears, i per cert de les
tres úniques que hi ha a tota Espanya, la qual cosa li puc
assegurar que no és una qüestió d’egocentrisme, i em permeti
que sigui el més humil i sincer possible quan li dic que n’estic
absolutament orgullós. Igual d’orgullosa que hauria d’estar
vostè i no pot que s’hagin dut a terme totes les accions
necessàries perquè això sigui una realitat i avui vostè no pot dir
el mateix, entenc que això sí que piqui, Sra. Torres, això sí que
pica i pica molt.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Quant a les dues esmenes, una de termini, miri, no és una
qüestió d’irresponsabilitat, és ben el contrari, és una qüestió de
responsabilitat, si vostès sumen els cinc mesos que duim des de
l’anterior proposta a aquesta i sumen els sis mesos de la nostra
proposta ens anam a un any, entenc que un any és més que
suficient per dur a terme una sèrie d’accions que vostès no ha
estat capaç ni de comentar-ne més que una sola que, per cert, ve
d’un programa informàtic del qual ja se n’havia parlat a
l’anterior ocasió i a l’anterior legislatura, sense voluntat de dir
que a l’anterior legislatura ho vàrem fer tot, Déu me’n lliuri.

L’altra qüestió que fa referència a la voluntat nostra
d’ampliar a les Illes Balears enlloc de Mallorca, és que em sap
greu, però a la resta d’illes no tenim una experiència d’aquestes
característiques que hagi de ser impulsada.

I miri, li diré, per acabar, una darrera qüestió que és el més
important de tot el que s’ha presentat aquí avui i que vostè ha
obviat, crec que de manera molt clara i absolutament torticera,
com solen dir, és que abans els sords podien tenir un accés de 24
hores a un telèfon mòbil o fins i tot varen arribar a assistir a un
part d’una persona; i miri, és que això, en la seva luna de
Valencia, sense citar qualque conseller, que és en sede vacante,
en la seva luna de Valencia ha obviat que això ja no existeix i
no el preocupa. I vostè ha obviat que s’han eliminat els serveis
d’urgència que existien en aquest sentit, i no li interessa,
prefereix venir a aquesta tribuna i insultar un diputat de
l’oposició i dir-li el nivell d’orgull que té, i li puc assegurar que
no és egocentrisme, sinó ben el contrari, orgull per haver dut a
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terme tantes accions com són necessàries i com seguirem fent
en aquest Parlament perquè es respectin els drets de les persones
sordes i ho seguirem fent sempre que vulguem, amb el seu
permís i amb el que vulgui.

(Alguns aplaudiments, remor de veus  i aldarull)

Gràcies, Sra. Presidenta.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Conclòs el debat, procedirem a la votació. Passam a votar,
votam.

Resultat de la votació: a favor, 28 vots; en contra, 27; cap
abstenció.

(Aplaudiments)

Sí, Sr. Barceló, té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, el diputat Sr. Llauger i jo mateix estàvem pitjant i no ens
ha funcionat el ...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Lletrat, què fem? Joan, què fem? Aquí pareix que no han
pogut votar, perquè ..., eh, ...

(Converses inaudibles de fons)

Senyores i senyors diputats, consultada la Mesa i el Lletrat,
es veu clarament que no és que s’hagin equivocat en la votació
sinó que no ha funcionat, així que es repetirà la votació.

Passam a votar, votam.

Sí, 2; no, 29. Per tant, no s’aprova.

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